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Abstrakt  
Diplomová práce řeší vybrané části přípravy a realizace přístavby výrobní haly se zázemím 

skladů v Petrovicích u Karviné.  

 

Práce obsahuje technické zprávy, řešení širších dopravních vztahů, studii hlavních 

technologických etap, návrh zařízení staveniště, návrh stavebních strojů, technologický 

předpis pro montáž střešního pláště s řešením BOZP a KZP, návrh rozmístění kotev pro střešní 

plášť, rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr, časové a finanční plánování 

výstavby.  

 

Klíčová slova 

Hala, stavebně technologický projekt, střešní plášť, plochá střecha, hydroizolace, 

technologický předpis, rozpočet, časový plán, studie hlavních technologických etap, návrh 

kotvení střešního pláště 

Abstract  
The diploma thesis is planning selected parts of preparation and realization of the extension 

of production hall with warehouses in Petrovice u Karviné.  

 

The thesis contains technical reports, solution of wider traffic relations, study of main 

technological stages, design of building site, design of construction machinery, the technology 

solutions for installation of roofing including HSF and CTP, design of anchors for roofing, time 

and financial planning of construction. 

 

Key words 

Hall, construction technology project, roofing, flat roof, waterproof membrane, technological 

standard, calculation, time schedule, study of realization of the main stages, design of roofing 

anchors 
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Úvod 
Diplomová práce je zaměřena na vybrané části stavebně technologického projektu přístavby 

výrobní haly se zázemím skladů v Petrovicích u Karviné. Jedná se o rozšíření výrobních a 

skladových kapacit investora stavebního záměru.  

 

Práce je zaměřena především na hlavní stavební objekt SO01 – Přístavba výroby Simandl, spol. 

s r.o. Součásti práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, řešení širších 

vztahů dopravních tras, časový a finanční plán – objektový, studie realizace hlavních 

technologických etap hlavního stavebního objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů, časový plán hlavního stavebního objektu, plán zajištění 

materiálových zdrojů pro hrubou stavbu hlavního stavebního objektu, technologický předpis 

pro montáž střešního pláště, kontrolní a zkušební plán kvality pro montáž střešního pláště, 

rizika a opatření pro montáž ploché střechy, rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem 

výměr a návrh rozmístění kotev pro plášť ploché střechy.  

 

Textová část byla zpracována v programu Word verze 1911 z balíčku Microsoft Office 

Professional Plus 2016.  
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1. Obecné informace o stavbě 

Stavba: 

Přístavba skladu a výroby v Petrovicích u Karviné  

SIMANDL, spol. s.r.o. 

Parcely č. 263/3, 263/4, 263/8, 263/14, 263/17, 263/18 

 k.ú. Dolní Marklovice [720321] 

  

Objednatel: 

 SIMANDL, spol. s.r.o. 

 Dolní Marklovice 321 

735 72 Petrovice u Karviné 

 

1.1. Členění stavby na stavební objekty 

− SO 01 – Přístavba výroby Simandl, spol. s r.o. 

− SO 02 – Zpevněné plochy 

− SO 02.1 – Komunikace a parkoviště 

− SO 02.2 – Rozšíření zásobovacího dvora 

− SO 03 Přípojka splaškové kanalizace 

− SO 04 Přípojka dešťové kanalizace 

− SO 05 Terénní a sadové úpravy 

 

1.2. Stavebně architektonické řešení  

Půdorys objektu tvoří dva obdélníky. První má rozměry 81,45 x 23,60 m, druhý 5,00 x 28,25 m. 

Objekt je jednopodlažní nepodsklepený sklad s dvoupodlažní nepodsklepenou výrobou 

a spojovacím krčkem se stávající halou. Objekt má plochou střechu se sklonem 2 %. Výška atiky 

od úrovně podlahy v 1.NP haly je 11,36 m, spojovacího krčku je 9,91 m a polem 

nad nákladovým můstkem je 4,69 m. Výška podlahy 1.NP +-0,000 m je stanovena na 255,00 m 

nad m. Bpv. Podlaha 1.NP je cca 0,75 m nad úrovní okolního terénu. Úroveň podlahy 2.NP 

je +4,520 m.  

 

Dva vstupy do objektu jsou navrženy z jižní strany do svislého komunikačního prostoru, 

který vede na 2.NP do zázemí zaměstnanců a druhý do skladu v 1.NP. Skladovací prostory 

jsou vybaveny 2 požárními únikovými dveřmi. Pro zajištění spedice společnosti bude sloužit 

nákladový můstek s rampou. Okenními výplněmi je osazen pouze spojovací krček se stávající 

halou. Přístup denního světla do skladu a výroby je zajištěn pomocí střešních světlíků. 

Komunikaci mezi původní halou a přístavbou bude zajištěna 2 sekčními vraty. 

 

Okolo objektu je navržen okapový chodník z betonové dlažby. Svahování okolo objektu 

je proměnné. V ose 11, A1, B1, B5 bude úroveň terénu zachována, mezi hlubinnými základy 

jsou navrženy opěrné zdi.  
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U vstupů do objektu bude zřízeno parkoviště se 14 parkovacími místy pro osobní automobily. 

K parkovišti povede dvoupruhová obslužná komunikace. Zároveň s původní halou povede 

chodník široký 2,5 m, který propojuje stávající parkoviště a nově navrhnuté parkoviště. 

Ze strany zásobovacího dvora bude rozšířen zásobovací dvůr o plochu vhodnou pro manipulaci 

zásobovacích vozů a skladování kontejnerů odpadu z výroby. Veškeré plochy jsou navržené 

s asfaltovým povrchem.  

 

Zastavěná plocha nebo prostor: 

− Zastavěná plocha:    2 086 m2 

− Obestavěný prostor:    23 320 m3 

− Plocha parkoviště:    189 m2 

− Plocha obslužné komunikace:  505 m2 

− Plocha rozšíření zásobovacího dvora: 457 m2 

− Plocha chodníku:    187 m2 

 

1.3. Stavebně technické řešení hlavního stavebního objektu 

Přístavba je založena na hlubinných základech dvou typů. V těsné blízkosti stávající haly 

jsou navrženy vrtané hlubinné základy délky 4 m a průměru 600 mm. Druhý typ pilot 

jsou piloty FRANKI průměru 520 a 610 mm délky 5 a 6 m. Hlavice pilot mají kruhový půdorys 

o průměru 1,35 a 1,4 m a výšku 1,35 m. Horní hrana hlavic je navržena v úrovních -0,500 m 

a -1,750 m. Beton pilot je navržen třídy C30/37 XA2 a hlavic třídy C30/37 XA3.  

 

Základová deska haly je zároveň podlahou 1.NP. Deska je tlustá 200 mm, navržená z betonu 

třídy C20/25 s rozptýlenou výztuží 20 kg/m3. Zemina pod podložím základové desky bude 

stabilizována vápnem 40 kg/m3 v mocnosti 200 mm. Podlaha je dodatečně armována 

v napojení podlahy na svislou konstrukci kari sítěmi s dráty průměru 8 mm a oky 100/100 mm. 

Podloží pod základovou desku je navrženo ve dvou vrstvách. První vrstva se skládá 

ze štěrkodrtí frakce 8-63 mm tloušťky 1,00 m s předepsaným deformačním modulem 

Edef2 35 MPa. Druhá vrstva je navržena ze štěrkodrtí mocnosti 0,25 m frakce 

0-32 s předepsaným deformačním modulem Edef2 50 MPa. Betonová deska bude separovaná 

od přilehlých konstrukcí PE folií a pásy Mirelon tloušťky 10 mm.  

 

Pod stěny prefabrikovaného skeletu a prvky schodišť jsou navrženy monolitické základy 

z betonu třídy C30/37 průřezů 400 x 600 mm, 600 x 600 mm a 800 x 600 mm. Monolitické 

základy budou vyztuženy ohýbanými svařovanými sítěmi s průměrem výztuže 8 mm a oky 

150/150 mm.  

 

V oblasti snížených hlavic pilot, kde bude upravený terén v úrovní jako původní terén, 

jsou navržené opěrné zdi. Opěrné zdi jsou složeny ze svislé části, kterou tvoří železobetonový 

prefabrikovaný základový práh s obnaženou výztuží ve spodní části a z vodorovné monolitické 
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desky z betonu C30/37 XA3. Deska bude armována svařovanými sítěmi s průměrem 8 mm 

a oky 150/150 mm a doplněná o průvlečné tyče průměru 12 mm z oceli B500B.  

 

Nosnou část přístavby tvoří železobetonový montovaný skelet. Základové prahy jsou široké 

150 a 180 mm, dlouhé od 4,46 m do 5,46 m a vysoké od 1,00 m do 1,73 m. Sloupy vetknuté 

do patek mají čtvercový nebo obdélníkový průřez o stranách 400, 500 a 550 mm. Délka sloupů 

se pohybuje od 5,57 m ve výrobní části do 12,67 m. Vodorovné nosné tyčové konstrukce 

se skládají z průvlaků a povalů. Průvlaky mají průřez 500 x 800 a 400 x 450 mm a délku 

od 4,410 do 8,355 mm. Povaly mají průřez 200 x 450 mm a délku 4,415 a 5,570 m. Stropní 

konstrukce byla navržena z předpjatých panelů SPIROLL výšky 200 a 265 mm. Ve střešní rovině 

haly jsou navrženy předpjaté vazníky, které tvoří spádovou vrstvu střechy haly, a ztužidla. 

Vazníky dosahují délky od 5,40 m do 22,80 m. Vazníky spojovacího krčku mají obdélníkový 

průřez o stranách 180 x 400 mm a délce 4,60 m. Ztužidla mají průřez 180 x 450 mm a dosahují 

délek od 4,83 do 6,485 m. V příčném směru bylo v prvním a posledním příčném poli navrženo 

zavětrování z ocelové příhradové konstrukce. Sloupy jsou prodlouženy o ocelové prvky 

atikových sloupků. Nosná konstrukce střešního pláště je z trapézového plechu 153/290 

tloušťky 0,75; 0,88; 1,00; 1,25 mm. Svislá komunikace je zajištěna 2 schodišťovými 

komunikacemi zhotovenými z prefabrikovaných dílců. 

 

Ocelové konstrukce jsou vyrobeny z plechů, U profilů, obdélníkových profilů, kruhových 

profilů a L profilů. Jedná se především o pomocné nosné konstrukce výplní fasády 

a interiérových výplní, prvky zavětrování, výměny pro předpjaté vazníky SPIROLL, výměny 

trapézových plechů, pomocné konstrukce pro zavěšení VZT prvků, pomocné nosné konstrukce 

pro VZT prvky osazené na střeše, atikové sloupky, požární a provozní žebříky a ocelová 

schodiště u požárních dveří skladů.  

 

Fasádní plášť je zhotoven ze sendvičových panelů Kingspan KS 1000 FR tloušťky 160 mm 

s jádrem z minerální vlny. Spodní hrana fasády je v úrovni -0,100 m a horní hrana tvoří atiku 

střešního pláště.  

 

Izolace spodní stavby bude provedena z XPS polystyrénu tloušťky 50 mm kotveného 

do základových konstrukcí v počtu 6 kotev/m2. Soklová část je navržena s mozaikovou 

omítkou z marmolitu.  

 

Střešní plášť je navržen s pásovými světlíky obdélníkového půdorysu v délkách os vazníků 

a délce pomocné nosné ocelové konstrukce zřízené pro světlíky rozměrů 

1300 x 2500 a 1300 x 800 mm. Skladba střešního pláště je navržena z parozábrany z PE folie, 

tepelné izolace z minerální vlny tloušťky 2x100 mm a hydroizolace z EPDM folie. Spádovou 

vrstvu ve sklonu 2 % tvoří vazníky. V poli nad nákladovým můstkem spádová vrstva je tvořena 

pomocí spádových klínů ROCKFALL se spádem 2 %. Odvodnění střešního pláště zajišťuje 

podtlaková kanalizace napojující se na areálovou dešťovou kanalizaci.  
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Atika, světlíky a podélné spoje membrán se stěnami jsou lemovány pozinkovaným plechem 

lakovaným v barvě přilehlé konstrukce.  

 

Příčky jsou navrženy z výplňového zdiva Porotherm 30 Profi P10 zděné na tenkovrstvou maltu. 

Zděné příčky ve volném prostoru jsou navržené z broušených tvárnic Porotherm 19 AKU Profi 

P10 zděné taktéž na tenkovrstvou maltu. Zdivo bude opatřeno sádrovou omítkou. Ostatní 

dělící konstrukce jsou navrženy jako sádrokartonové příčky tloušťky od 100 do 150 mm. Další 

SDK konstrukce jsou předstěny tloušťky 100 mm. Opláštění SDK konstrukcí je navrženo z desek 

RB, RF a RBI tloušťky 12,5 mm. Opláštěni je jednovrstvé nebo dvouvrstvé.  

 

Výplně otvorů budou osazeny hliníkovými okny s trojsklem a dveřmi s ocelovými zárubněmi 

a křídly s voštinovou vložkou nebo v provedení Intakryl případně v dýhovaném provedení. 

V severní části je navržena rampa s nákladovým vyrovnávacím můstkem, sekčními vraty 

a těsnícím límcem pro nakládku a vykládku vozidel. Pro jednoduchou komunikaci mezi sklady 

a výrobou budou pomocné nosné konstrukce osazeny sekčními vraty v provedení s vnitřní 

izolační vložkou.  

 

Podlaha v 1.NP je železobetonová deska s pancéřovým křemičitým vsypem. V 2.NP je hrubá 

podlaha zhotovena ve dvou variantách – 70 mm tlustá deska z betonu C20/25 nebo 80 mm 

tlustá podlaha z betonu z C20/25 s výztuží z KARI sítí s průměrem drátů 8 mm a oky 100/100. 

Ve výrobní částí jsou podlahy opatřené epoxidovým nátěrem nebo obkladem.  

 

Obklady budou zhotoveny z keramických dlaždic řady taurus Granit rozměru 300 x 300 mm. 

Schodiště bude obloženo ze schodovek řady Taurus granit 300 x 300 mm. Svislé konstrukce 

budou opatřeny obkladem řady Taurus Industrial vysokým 2,0 m nebo soklíkem řady Taurus 

granit výšky 100 mm. 

 

Ve výrobní části jsou stropní konstrukce zakryty SDK podhledy. Veškeré rozvody budou vedeny 

v příčkách nebo nad podhledy s výjimkou kanalizace v 1.NP. Ta bude vedena v podlaze 

a v podloží podlahy.  

 

2. Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras 
V této části je řešeno napojení staveniště na dopravní trasy. Dále tato část řeší návrh přepravní 

trasy pro: 

− Prefabrikované prvky 

− Čerstvý beton, štěrkodrtě a recyklovaný beton 

− Materiál ze stavebnin 

− Stavební odpad, zeminu, ornici a štěrkopísek 

− Nebezpečný a komunální odpad 

− Sendvičové panely Kingspan 
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Část obsahuje situaci širších dopravních vztahů zpracovanou v programu AutoCAD verze 

2018.0.2. 

 

Přílohy: 

− P1. Situace širších dopravních vztahů 

 

3. Časový a finanční plán stavby – objektový 
Časový a finanční plán stavby – objektový byl zpracován softwarem Microsoft Office 

Professional Plus 2016, Excel 2016 verze 1911.  

 

Celková cena hlavního stavebního objektu je převzata z rozpočtu řešeným v části Rozpočet 

hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. Cena zařízení staveniště byla stanovena 

podrobným výpočtem v dokumentu Technická zpráva zařízení staveniště, Příloha 4: Náklady 

zařízení staveniště. Ostatní ceny, mimo stavební objekt SO01, stavebních objektů byly 

stanoveny propočtem THU v programu BUILDpowerS verze 1.31.0.0 s verzi databáze 1.31.2. 

Ceny zařízení staveniště ostatních stavebních objektů byly stanoveny jako 2,5 % z celkové ceny 

daného stavebního objektu.  

 

Přílohy: 

− P2. Časový a finanční plán stavby – objektový 

− P3. Propočet dle THU 

 

4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
Studie realizace je rozdělená do tří hlavních technologických etap – hrubá spodní stavba, 

hrubá vrchní stavba a dokončovací práce. Studie popisuje průběh jednotlivých etap, složení 

pracovní čety, sestavu strojů a výkaz výměr, který se převážně odkazuje na přílohu 

P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr.  

 

4.1. Hrubá spodní stavba  

Hrubá spodní stavba je rozdělená na: 

− Přípravné práce 

− Zemní práce 

− Stabilizace vápnem 

− Podloží pod základovou desku 

− Hlubinné základy 

− Monolitické základy 

− Izolace spodní stavby 

 

4.2. Hrubá vrchní stavba  

Hrubá vrchní stavba je rozdělená na: 

− Montovaný skelet s předpjatými panely SPIROLL 

− Ocelové konstrukce 
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− Střešní plášť 

− Fasáda ze sendvičových panelů 

− Výplňové a dělící zdivo 

4.3. Dokončovací práce  

Hrubá vrchní stavba je rozdělená na: 

− Výplně otvorů 

− Hrubé podlahové konstrukce 

− SDK konstrukce 

− Omítky 

− Obklady 

− Epoxidová podlaha 

− Ostatní profese 

 

5. Projekt zařízení staveniště 
Projekt zařízení staveniště obsahuje výkres zařízení staveniště vrchní hrubé stavby 

a dokončovacích prací a technickou zprávu s přílohami, které řeší spotřebu vody zařízení 

staveniště, spotřebu elektrické energie zařízení staveniště, návrh počtu prvků zázemí zařízení 

staveniště, náklady zařízení staveniště a dimenzování skládek.  

 

Technická zpráva uvádí způsob napojení ZS na inženýrské sítě, podrobný popis prvků ZS, 

bezpečnost ZS, ochranu veřejných zájmů, podmínky pro ochranu životního prostředí 

a orientační termíny ZS.  

 

Přílohy textové části: 

− Příloha 1: Výpočet spotřeby vody zařízení staveniště  

− Příloha 2: Výpočet spotřeby elektrické energie 

− Příloha 3: Návrh počtu prvků zázemí zařízení staveniště 

− Příloha 4: Náklady zařízení staveniště 

− Příloha 5: Dimenzování skládek a předzásobení 

 

Ostatní přílohy:  

− P4. Zařízení staveniště – etapa vrchní hrubé stavby 

− P5. Zařízení staveniště – etapa dokončovacích prací 

 

6. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Návrh je rozdělen na 2 části. První část obsahuje hlavní stavební stroje a druhá menší stroje, 

nářadí a nástroje. Veškeré stroje byly navrženy s ohledem na náročnost, nosnost, efektivitu 

při práci a ostatní minimální požadavky.  

 

Zvedací mechanismy jsou posouzeny z hlediska finančního a z hlediska prokázání nosnosti 

stroje. Zdroj cenových údajů v textové příloze 1 Návrh sestavy zvedacích mechanismů 
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z finančního hlediska byly podklady poskytnuté společností LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ 

s.r.o.  

Přílohy textové části: 

− Příloha 1: Návrh sestavy zvedacích mechanismů z finančního hlediska 

 

Ostatní přílohy:  

− P6. Průkaz montovatelnosti mobilním jeřábem Liebherr LTM 1050/1, pozice 1 

− P7. Průkaz montovatelnosti mobilním jeřábem Liebherr LTM 1050/1, pozice 2 

− P8. Nasazení strojů v čase  

 

7. Časový plán hlavního stavebního objektu 
Časový harmonogram byl zpracován pro hlavní stavební objekt v programu CONTEC verze 

12.12. Jako výstup modelu vytvořeného v tomto softwaru je časový harmonogram 

a technologický normál.  

 

Zahájení výstavby: Duben 2020 

Ukončení výstavby: Únor 2021 

 

Přílohy: 

− P9. Časový harmonogram hlavního stavebního objektu 

− P10. Technologický normál hlavního stavebního objektu 

 

8. Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu hlavního stavebního 

objektu 
Plán byl vypracován na základě časového harmonogramu hlavního stavebního objektu 

a rozpočtu hlavního stavebního objektu. Plán byl vypracován v programu Microsoft Office 

Professional Plus 2016, Excel 2016 verze 1911. Plán obsahuje výčet potřeby hlavního materiálu 

v čase. Časová jednotka byla zvolena 1 týden.  

 

Přílohy: 

− P11. Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu hlavního stavebního 

objektu 

 

9. Technologický předpis pro montáž střešního pláště 
Technologicky předpis byl zpracován dle pravidel výrobce Firestone. Pro kotvení střešního 

pláště byl vypracován samostatný dokument Návrh rozmístění kotev pro plášť ploché střechy. 

Návrh počtu kotev byl navržen dle zatížení střešního pláště větrem. Technologický předpis 

obsahuje montáž parozábrany, tepelné izolace, kotevních pásů R.M.A. a EPDM membrány 

s řešením postupů při montáži jednotlivých detailů. Pro posouzení bezpečnostních rizik 

byl vypracován samostatný dokument Rizika a opatření pro montáž ploché střechy. 

Pro kontroly prováděné v průběh montáže střešního pláště byl vypracován v samostatném 

dokumentu kontrolní a zkušební plán.  
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Přílohy textové části: 

− Příloha 1: Výkaz výměr materiálu 

 

10. Kontrolní a zkušební plán kvality pro montáž střešního pláště 
Kontrolní a zkušební plán byl vypracován v softwaru Microsoft Office Professional Plus 2016, 

Excel 2016 verze 1911. Jednotlivé kontroly byly podrobně popsány ve stejnojmenném 

dokumentu.  Zkušební plán je rozdělen na vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.  

 

Seznam kontrol: 

 

1. Kontroly vstupní   

1.1. Kontrola projektové dokumentace  

1.2. Kontrola připravenosti staveniště  

1.3. Kontrola zařízení staveniště  

1.4. Kontrola dodávky materiálu  

1.5. Kontrola skladování materiálů  

1.6. Kontrola pracovníků  

2. Kontrola mezioperační  

2.7. Kontrola způsobilostí pracovníku  

2.8. Kontrola klimatických podmínek  

2.9. Kontrola strojů, nástrojů a pomůcek BOZP  

2.10. Kontrola provedení parozábrany   

2.11. Kontrola tepelné izolace   

2.12. Kontrola kotvení R.M.A. pásů  

2.13. Kontrola spojů membrány  

2.14. Kontrola kotvení na svislé konstrukce  

2.15. Kontrola lemování svislých ploch  

2.16. Kontrola rohů lemování   

2.17. Kontrola vpustí   

2.18. Kontrola lemování bezpečnostních přepadů  

2.19. Kontrola horního ukončení lemování   

2.20. Kontrola horního ukončení lemování   

2.21. Kontrola oprav EPDM folie   

3. Kontrol výstupní   

3.22. Vakuová zkouška vodotěsnosti  

3.23. Kontrola kompletnosti díla  

 

Přílohy: 

− P12. Kontrolní a zkušební plán pro střešní plášť 
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11. Rizika a opatření pro montáž ploché střechy  
Tento dokument obsahuje rizika a navržené opatření k daným rizikům pro etapu montáže 

střešního pláště. Dokument obsahuje výčet právních předpisů, které budou dodržovány 

během montáže. Rizika a opatření jsou rozděleny na skupiny dle:  

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště  

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy 

− Ostatní rizika a opatření při montáži 

 

12. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr 
Rozpočet byl sestaven v programu BUILDpowerS verze 1.31.0.0 s verzi databáze 1.31.2. 

Cenová úroveň pro rozpočet byla zvolena RTS 19/II. Pro položky s měrnou jednotkou komplet 

byla stanovena cena dle propočtu dle THU v softwaru BUILDpowerS viz příloha P3. Propočet 

dle THU. 

 

Přílohy: 

− P13. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr 

 

13. Návrh rozmístění kotev pro plášť ploché střechy 
Návrh vychází z normy ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem a návrhové hodnoty vytažení jedné 

kotvy jsou stanovené výrobcem. Dokument obsahuje výpočet počtu kotev pro jednotlivé 

úrovně střešního pláště a schémata rozmístění kotev. 

 

Přílohy textové části: 

− Příloha 1: Schéma rozmístění kotev – hala 

− Příloha 2: Schéma rozmístění kotev – spojovací krček 

− Příloha 3: Schéma rozmístění kotev – pole nad nákladovým můstkem  
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1. Napojení staveniště na dopravní systém   

Na staveniště je možné se dostat z centra města Karviná z křižovatky silnice I. třídy – třída 17. 

listopadu, která je hlavní tah na Ostravu a Český Těšín, a ulice Rudé Armády. Ulice Rudé 

Armády pokračuje v obci Petrovice u Karviné jako silnice III. třídy č. 4689, na kterou se napojuje 

silnice III. třídy č. 4754. Ze silnice č. 4754 je přístup do areálu společnosti Simandl, spol s r.o. 

Vjezd do areálu je ohraničen plotem z pletiva výšky 1,60 m a 2 rádiově ovládanými bránami, 

za kterými se nachází hlavní vjezd na staveniště. Druhá staveništní brána je v jižní části 

staveniště. K této bráně je nutné odbočit do obytné zóny ze silnice III. třídy č. 4689.  

 

 
Obrázek č. 1 – Napojení staveniště na dopravní systém 
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V blízkosti vjezdů a výjezdu na stavbu bude umístěno dopravní značení omezující rychlost 

na 30 km/h a upozorňující značka „Pozor, vjezd a výjezd vozidel stavby“. Dopravní značení není 

nutné osazovat v blízkosti jižního vjezdu z důvodu omezení rychlosti na 30 km/h obytnou 

zónou. Zde budou umístěny pouze značky „Pozor, vjezd a výjezd vozidel stavby“. Podrobná 

situace bližších dopravních vztahů viz příloha P1. Situace širších dopravních vztahů.  

 

2. Návrh trasy přepravy prefabrikovaných prvků 

Prefabrikované prvky budou vyrobeny společností ZIPP Brno s.r.o. na adrese Kaštanová 34, 

Brno. Přeprava prvků bude vedena z valné většiny po dálnici. Trasa měří 193,4 km. 

Předpokládaná doba přepravy prvku při průměrné rychlosti 60 km/h je cca 3 hodiny 15 minut. 

Pro přepravu nadrozměrných prvku bude podána žádost o povolení na příslušných úřadech. 

Trasa je vedena po dálnici z Brna kolem Výškova, Prostějova, Olomouce do Ostravy. V Ostravě 

se souprava napojí na hlavní tah na Karvinou. Při průjezdu trasy nejdelší soupravy s vazníky 

je předpokládané omezení provozu v úzkých zatáčkách a křižovatkách.  

 

 
Obrázek č. 2 – Návrh trasy přepravy prefabrikovaných prvků 

 

Průběh trasy: ul. Kaštanová, sil. I. tř. 41, dálnice D1, dálnice D46, dálnice D35, sil. I. tř. 11, 

ul. Rudná, ul. Fryštátská, ul. Ostravská, sil. I. tř. 59, ul. Ostravská, sil. I. tř. Třída 17. listopadu, 

ul. Rudé Armády, sil. III. třídy č. 4689, sil. III. třídy č. 4754 
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3. Návrh trasy přepravy čerstvého betonu, štěrkodrtí a recyklovaného betonu  

Beton bude připraven betonárnou Stonava – CEMEX Czech Republic, s.r.o. se sídlem v areálu 

NKZ, Stonava. Betonárna bude dodávat i veškeré štěrkodrtě a recyklovaný beton.  Trasa 

je dlouhá 9,2 km a předpokládaná doba jízdy je 12 minut. Na trase nejsou žádná omezení 

pro přepravu.  

 

 
Obrázek č. 3 – Návrh trasy přepravy betonu 

 

Průběh trasy: Areál NKZ Stonava, sil. II. tř. 475, sil. I. tř. 67, sil. I. tř. Třída 17. listopadu, ul. Rudé 

Armády, sil. III. třídy č. 4689, sil. III. třídy č. 4754 
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4. Návrh trasy přepravy materiálu ze stavebnin 

Zásobování stavby materiálem bude probíhat stavebninami DEK sídlícími na adrese Lešetínská 

317/12A, Karviná-Staré Město. Trasa na staveniště měří 5,1 km a předpokládaná doba jízdy 

je 9 minut. Na trase nejsou žádná omezení.  

 

 
Obrázek č. 4 – Návrh trasy přepravy materiálu ze stavebnin 

 

Průběh trasy: Lešetínská 317/12A, ul. Ostravská, sil. I. tř. Třída 17. listopadu, ul. Rudé Armády, 

sil. III. třídy č. 4689, sil. III. třídy č. 4754 
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5. Návrh trasy přepravy stavebního odpadu, zeminy, ornice a štěrkopísku 

Stavební odpad, zemina a ornice bude odvážená na skládku v Petrovicích u Karviné s adresou 

Pískovna Petrovice č.p. 59. Pískovna bude dodávat potřebný štěrkopísek. Trasa je dlouhá 

5,4 km a předpokládaná doba jízdy je 9 minut. Na trase nejsou předpokládaná žádná omezení.  

 

 
Obrázek č. 5 – Návrh trasy přepravy stavebního odpadu, zeminy a ornice 

 

Průběh trasy: Pískovna Petrovice č.p. 59, sil. III. tř. 4689, sil. III. tř. 4753, sil. III. tř. 4754 
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6. Návrh trasy přepravy nebezpečného a komunálního odpadu 

Nebezpečný a komunální odpad bude odvážen společností Technické služby Karviná, a.s. 

se sídlem na adrese Bohumínská 1878/6, Karviná. Trasa je dlouhá 3,9 km a předpokládaná 

doba jízdy je 7 minut. Na trase nejsou předpokládaná žádná omezení. 

 

 
Obrázek č. 6 – Návrh trasy přepravy nebezpečného a komunálního odpadu 

 

Průběh trasy: Bohumínská 1878/6, ul. Na Vyhlídce, ul. Havířská, ul. Rudé Armády, sil. III. třídy 

č. 4689, sil. III. třídy č. 4754 
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7. Návrh trasy přepravy sendvičových panelů Kingspan 

Sendvičové panely budou vyrobeny dle projektové dokumentace v sídle firmy Kingspan 

a přepraveny tahači s návěsem na staveniště. Sídlo firmy se nachází na adrese Vážní 465, 

Hradec Králové. Trasa je dlouhá 269,8 km a předpokládaný čas přepravy při průměrné rychlosti 

60 km/h je cca 4 hodiny 30 minut. Na trase nejsou předpokládaná žádná omezení. 

 

 
Obrázek č. 7 – Návrh trasy přepravy sendvičových panelů Kingspan 

 

Průběh trasy: Vážní 465, Hradec Králové, ul. Velká, ul. Okružní, ul. Brněnská, sil. I. tř. 35, ul. 

Husova, ul. Kpt. Jaroše, sil. I. tř. 35, dálnice D1, sil. I. tř. 67, ul. Za Věží, ul. 1. máje, ul. Havířská, 

ul. Rudé Armády, sil. III. třídy č. 4689, sil. III. třídy č. 4754 
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8. Návrh trasy mobilních jeřábů 

Mobilní jeřáby budou pronajímány společností Hanyš – Jeřábnické práce, s.r.o. se sídlem 

na adrese Frýdecká 819, Ostrava – Vratimov. Trasa je dlouhá 28,5 km a předpokládaný čas 

přepravy při průměrné rychlosti 60 km/h je cca 30 minut. Na trase nejsou předpokládaná 

žádná omezení. 

 

 
Obrázek č. 8 – Návrh trasy mobilních jeřábů 

 

Průběh trasy: Frýdecká 819, Ostrava – Vratimov, ul. Frydecká, ul. Datyňská, sil. II. tř. 470, 

ul. Orlovská, ul. Dělnická, ul. Osvobození, sil. I. tř. 59, ul. Ostravská, ul. Rudé Armády, sil. III. 

třídy č. 4689, sil. III. třídy č. 4754 
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1.Hrubá spodní stavba 

1.1. Přípravné práce 

1.1.1. Popis technologické etapy 

Staveniště se nachází v bezprostřední blízkosti výrobní budovy investora. Stavba bude užívat 

vnitroareálovou komunikaci k přístupu k severnímu vjezdu na staveniště za provozu výroby 

investora. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu nebo odstavení vozidel v areálu 

společnosti. Etapa přípravných prací bude započata instalací mobilního oplocení Tempoline 

výšky 2 m. Pokud staveniště nebude oploceno, nelze začít zemní práce. Na staveništi budou 

zřízeny dvě brány (severní a jižní). Brána bude zhotovena ze dvou polí mobilního oplocení 

opatřených na konci ramen pojezdovým kolečkem brány a vybavená visacím zámkem 

a řetězem.  

 

1.1.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 2x pomocný pracovník 

− 1x řidič nákladního auta s hydraulickou rukou 

 

1.1.3. Strojní sestava 

− 1x Mercedes-Benz Actros 2554 V8 s hydraulickou rukou Fassi 360  

 

1.1.4. Výkaz výměr 

− 132x pole plotu TEMPOLINE 2,5x2 m 

− 133x betonová patka TEMPOLINE 

− 4x pojezdové kolečko na bránu  

− 2x 1m řetěz 

− 2x visací zámek  

 

1.2. Zemní práce 

1.2.1. Popis technologické etapy 

Skrývka ornice 

Pozemky, na kterých se nachází staveniště, je louka. Skrývka ornice bude provedena 

do hloubky 0,25 m od rostlého terénu. Skrývka proběhne ve dvou fázích. V obou fázích dojde 

k odebrání cca poloviny požadované tloušťky skrývky a shrnutí do mezideponie. V těsné 

blízkosti stávající budovy budou zemní práce probíhat pomocí ručních nástrojů, aby nedošlo 

k poškození budovy těžkými stroji. Vrstva těžené ornice bude skrytá pásovým dozerem. 

V těsné blízkosti stávající haly budou práce probíhat ručně. Z dočasných deponií nahrnuté 

ornice bude nakládat zeminu rypadlonakladač na korbu třínápravového sklápěcího nákladního 

automobilu. Pomocí nákladních automobilů bude ornice odvezena do deponií k západní a jižní 

straně staveniště. V ploše staveniště vzniknou dvě skládky části objemu ornice pro pozdější 

užití při terénních a sadových úpravách. Zbytek ornice bude odvezen na stálou skládku. 

Deponie skladované ornice nepřesáhne výšku 2 m jinak dojde k degradaci zeminy. Postup 
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prací bude veden od severní strany k jižní. Po skončení prací s ornicí bude možné zřídit zařízení 

staveniště s výjimkou komunikačních cest v těsné blízkosti okraje budoucí stavební jámy, 

výkopových prací pro sníženou úroveň stavební jámy a pro přípojky dešťové a splaškové 

kanalizace.  

 

Geodetické práce 

Etapa bude pokračovat vytyčovacími pracemi. Kvalifikovaný geodet vytyčí výškový a dva 

směrové body, inženýrské sítě s odpovídajícími ochrannými pásmy, výškami sítí a rohy 

přístavby označí. Výškové a směrové body zhotovitel přenese na místa sebou určené. 

V případě destrukce bodů je zhotovitel směrové a výškové body povinen opakovaně vytyčit. 

Od těchto bodů bude vytyčena poloha přístavby s příslušnými výškovými úrovněmi. 

Pro vytyčení okrajů stavby a os sloupů nosné konstrukce budou zřízený lavičky ve vzdálenosti 

1 až 2 m od budoucí hrany výkopu pláně pro pilotáž. Výšková úrovně podlahy v 1.NP bude 

vyznačena minimálně 2 body na fasádu stávající haly. 

 

Výkopové práce pro pilotážní pláň 

Těžení zeminy bude zahájeno zaměřením a označením okrajů stavební jámy dle projektové 

dokumentace vápnem nebo reflexním sprejem. Dno pilotážní pláně bude v úrovni -1,750 m. 

Stěna jámy bude vysoká cca 0,6 m.  Těžená zemina je dle geologických průzkumů zatříděná 

do 3. kategorie těžitelnosti. Zeminu bude těžit kolové rypadlo vybavené lžíci o objemu 1 m3. 

Těženou zeminu bude nakládat přímo na korbu nákladního automobilu, který zeminu bude 

odvážet na deponii v jihozápadní části staveniště k pozdějšímu užití při zásypech 

nebo na trvalou skládku vzdálenou 5,4 km od staveniště. Na zásypy a násypy bude ponecháno 

v deponii na staveništi 80 % z celkově vytěžené zeminy. Deponie zeminy bude oddělená 

od deponie ornice minimálně 1 m volného prostoru. Práce postupují od jižní strany. Kolové 

rypadlo zhotoví nájezd na pláň s maximálním svahováním 12:1, na kterém provede zásyp 

z betonového recyklátu frakce 0-32 tloušťky minimálně 150 mm. Po obvodě stavební jámy 

bude zřízena drážka pro její odvodnění.  

 

V místě hlavic s horní hranou v úrovni -0,500 m bude podloží odtěženo otočným rypadlem 

hloubky 100 mm v půdoryse 1,5 x 1,5 m a naloženo na nákladní automobil. Před snížením 

úrovně pilotážní pláně pro hlavice budou místa odebrání zeminy vyměřena a označena 

vápnem nebo reflexním sprejem. Vytěžená zemina bude skladována v deponii umístěné v jižní 

části staveniště.   

 

Zemní práce pro opěrné zdi 

Po zhotovení pilot bude odtěžena zemina na úroveň -2,380 m pro opěrné zdi. Výkopy bude 

provádět kolové otočné rypadlo, které bude nakládat část zeminy na korbu nákladního auta 

a část ponechá v deponii pro zásyp výkopu. Nákladní auto bude odvážet vytěženou zeminu 

na trvalou skládku, která se nachází 5,4 km od staveniště. Po zhotovení hlavic pilot, osazení 

sloupů haly, prefabrikovaných základových prahů a betonáži spodní železobetonové desky 
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bude proveden zásyp jámy do požadované úrovně. Zásyp bude hutněn vibrační deskou 

po vrstvách maximální tloušťky 0,5 m. V případě překročení hloubky výkopu 1,3 m 

bude provedeno svahování svislé části výkopu v maximálním poměru 2:1.  

 

Kanalizační přípojky 

Vápnem nebo značkovacím sprejem budou vyznačeny trasy přípojek, místa šachet a půdorys 

rýhy o šířce 1050 mm. Rypadlonakladač vykope v požadované hloubce rýhu a vytěženou 

zeminu skladuje v liniové deponii v blízkosti rýhy. V případě potřeby bude rýha opatřena 

pažením. V místě napojení na stávající kanalizaci v ochranném pásmu sítě budou výkopové 

práce pokračovat ručně. Při osazování trubek a šachet bude zhotoveno štěrkopískové lože 

minimální mocnosti 150 mm. Kanalizace bude mít minimální spád 2 %. Veškeré prvky 

kanalizace budou obsypány štěrkopískem minimální mocnosti 300 mm. Do štěrkopískového 

obsypu 200 mm nad kanalizaci bude umístěná výstražná šedá folie. Zásyp bude probíhat 

pomocí rypadlonakladače. Hutnění vibrační deskou bude po vrstvách 500 mm. Je zakázáno 

hutnit méně než 300 mm tloušťky obsypu nebo zeminy nad hranou trubky.  

 

1.2.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety  

− 1x strojník dozeru 

− 1x strojník kolového rypadla  

− 1x strojník rypadlonakladače 

− 3x řidič nákladního sklápěcího nákladního automobilu 

− 2x pomocný pracovník 

− 1x geodet 

− 1x řidič nákladní soupravy 

 

1.2.3. Strojní sestava 

− 1x Dozer CAT D8T 

− 1x Kolové rypadlo CAT M320F 

− 1x rypadlonakladač JCB 3CX 

− 1x vibrační deska Lumag RP300HPCA 

− 3x Nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 

− 1x tahač Volvo FH 16 s podvalníkem Goldhofer STZ L5 

 

1.2.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr.  

 

Kanalizační přípojky: 

− 52,8 m KG PVC DN200  

− 38,4 m3 štěrkopísek 

− 4x revizní šachta se sběrným dnem  
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1.3. Stabilizace vápnem 

1.3.1. Popis technologické etapy 

Dno pilotážní pláně bude stabilizováno vápnem po zhotovení kanalizačních přípojek 

a provedeném zásypu jámy pro snížené hlavice pilot a opěrné zdi. Dozer upraví dno 

do požadované výšky a srovná povrch dna. Na takto připravené dno bude dávkovač pojiv sypat 

40 kg/m3 (v přepočtu 8 kg/m2 při stabilizaci ve vrstvě 200 mm) bílého vápna pro stabilizaci. 

Traktor se závěsným stabilizátorem zeminy stabilizuje dno promícháním vápna se zeminou 

v tloušťce 200 mm. Grejdr ve spolupráci s vibračním válcem a pracovníkem s vibrační deskou 

rozhrnou a zhutní dno do požadované výšky.  

 

1.3.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety  

− 1x strojník dozeru 

− 1x strojník vibračního válce 

− 1x strojník grejdru 

− 1x strojník vibračního válce 

− 1x řidič traktoru s frézou  

− 1x strojník dávkovače pojiv  

− 1x řidič nákladní soupravy 

 

1.3.3. Strojní sestava 

− 1x Dozer CAT D8T 

− 1x Dávkovač pojiv MAN Streumaster SW16MC 

− 1x Traktor MASSEY Ferguson 8680 se závěsným stabilizátorem zeminy Wirtgen WS 250 

− 1x Grejdr Caterpillar 120M 

− 1x zemní válec HAMM 3516 HT 

− 1x vibrační deska Lumag RP300HPCA 

− 1x tahač Volvo FH 16 s podvalníkem Goldhofer STZ L5 

 

1.3.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

1.4. Podloží pod základovou desku  

1.4.1. Popis technologické etapy 

Podloží pod základovou deskou bude zhotoveno ve dvou souvrstvích celkové tloušťky 1,25 m. 

První vrstva je štěrkodrť frakce 8-63 v mocnosti 1,00 m, pro kterou je předepsán modul 

přetvárnosti Edef2 35 MPa. Druhá vrstva tloušťky 0,25 m bude zhotovena ze štěrkopísku frakce 

0-32 a má předepsaný modul přetvárnosti Edef2 50 MPa.  

 



39 

 

Tahače se sklápěcím návěsem budou navážet materiál do haly, kde grejdr bude rozhrnovat 

před zhutněním materiál po maximálních vrstvách 0,25 m. Vibrační válec bude hutnit každou 

vrstvu pojezdem do kříže. Pro navážení štěrkodrtí a štěrkopísku do složitějších míst bude 

použit rypadlonakladač, případně bude materiál dopravován pomoci lidské síly. V místech, 

kde nedokáže hutnit válec, bude použita vibrační deska a vibrační pěch. K ověřování výšky 

jednotlivých vrstev podloží stavbyvedoucí použije nivelační přístroj nebo rotační laser.  

 

1.4.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety  

− 1x strojník vibračního válce 

− 1x strojník grejdru 

− 1x strojník rypadlonakladače 

− 3x řidič soupravy s dumprem 

− 2x pomocný pracovník 

 

1.4.3. Strojní sestava 

− 1x Grejdr Caterpillar 120M 

− 1x rypadlonakladač JCB 3CX 

− 1x zemní válec HAMM 3516 HT 

− 1x vibrační deska Lumag RP300HPCA 

− 1x vibrační pěch Lumag VS 80S 

− 3x tahač Volvo FH 16 s dumprem NW 28 AT / KW M2 

 

1.4.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

1.5. Hlubinné základy 

1.5.1. Popis technologické etapy 

Piloty typu FRANKI   

První druh hlubinných základů je pilota typu FRANKI o průměru 520 a 610 mm. Délky pilot 

dosahují 5 a 6 m. Geodet vytyčí přesné pozice všech pilot a označí pozici kolíkem z betonářské 

výztuže. Souprava pro provádění FRANKI pilot bude přemístěna nad pozici budoucí piloty. 

Obsluha stroje zkontroluje soupravu a její polohu.  

 

Ocelová pažnice dle požadovaného průměru bude opatřena zátkou provedenou čerstvým 

betonem C30/37 XA2 se stupněm konzistence S1. Beraněná pažnice bude vycentrována 

nad vytyčeným kolíkem a bude zkontrolována její svislost. Beraněním bude pažnice zavedena 

do požadované hloubky. Pilota musí splňovat minimální hloubku, a především požadované 

energetické kritérium únosnosti paty piloty uvedené v projektové dokumentaci. Teprve 

po dosažení tohoto energetického kritéria bude možné zaberaňování pažnice do hloubky 

ukončit.  
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Zvětšením výšky padajícího beranu a povytahováním pažnice na kladkách bude vyražena zátka 

pažnice. Do pažnice bude přidáván čerstvý beton C30/37 XA2 s konzistencí S1, a tím bude 

vytvořena rozšířena pata piloty. Do pažnice bude osazen armokoš zhotovený z oceli B500B.  

 

Dřík piloty bude zhotoven pomocí postupného povytahování pažnice, přidávání zavlhlého 

betonu a udusávání jej. Dřík piloty bude zhotoven nad úroveň požadované úrovně projektovou 

dokumentací. Tím je ochráněna hlava piloty před znečištěním hlavy zeminou. Znečištěnou 

hlavu piloty bude potřeba odbourat pomocí ručního bouracího kladiva do požadované 

výšky - 1,850 a - 3,100 m od čisté podlahy 1.NP.   

 

Vrtané piloty s pažnicí 

Druhý typ pilot je vrtán pomocí pažnic. Tyto piloty mají průměr 600 mm a délku 4 m. Vrtná 

souprava se umístí nad vytyčený bod tak, aby se hrot vrtného nástroje dotýkal vytyčovacího 

kolíku. Kalibrovanou vodováhou bude zkontrolována svislost vrtu. Pokud bude zjištěna 

odchylka svislosti, obsluha vrtné soupravy provede korekce do naprosté svislosti. 

 

Při hloubení vrtu jsou do podloží průběžně zavrtávány ocelové pažnice o požadovaném 

průměru. Odtěžovaná zemina je postupně vyprazdňována z vrtného nástroje na pilotážní pláň. 

Ta je nakládaná rypadlonakladačem na korbu nákladního sklápěcího automobilu a odvážena 

na skládku vzdálenou 5,4 km.  

 

Po dosažení požadované délky vrtu proběhne kontrola čistoty, délky a průměru vrtu. 

Po kontrole je osazen armokoš s betonářské oceli B500B, na které navazuje v co nejkratším 

časovém intervalu betonáž pomocí násypky a roury. Beton bude mít třídu C30/37 XA2 

a konzistenci S3. V případě výskytu podzemní vody ve vrtu, bude probíhat čerpání vody nebo 

se bude provádět betonáž odspoda nahoru betonářskou kolonou při postupném vytlačování 

vody na povrch. Roura nesmí být ve větší výšce než 1,5 m od paty piloty, případně úrovně 

betonu. Beton bude dovezen autodomíchávačem. Betonáž probíhá nepřerušovaně.  

 

Při vytahování pažnic bude sledována úroveň betonu v pažnici. Dřík piloty bude zhotoven 

nad úroveň požadované úrovně projektovou dokumentací. Tím je ochráněna hlava piloty 

před znečištěním hlavy zeminou. Znečištěnou hlavu piloty bude potřeba odbourat pomocí 

ručního bouracího kladiva do požadované výšky.  

 

Betonáž hlavic pilot 

Pro snížené hlavice pilot budou provedeny vrtnou soupravou předvrty průměru 

1350 a 1400 mm a hloubce 1350 mm. U hlavic s horní hranou v úrovni -0,500 m bude podloží 

odtěženo rypadlonakladačem o 100 mm a naloženo na nákladní automobil. Odtěžená zemina 

bude skladována v deponii umístěné v jižní části staveniště.   
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Vytyčení hlavic pilot odpovídá středem pozici pilot. Bednění bude zhotoveno z Kari sítí 

6/150/150 s PE folií nebo lepenkou. Byly navrženy dvě úrovně hlavic pilot. První typ jsou 

snížené hlavice, kde horní hrana hlavice je zároveň s pilotážní rovinou, tedy v úrovni -1,750 m. 

Druhý typ jsou hlavice, u kterých spodní hrana hlavice je zapuštěná o 100 mm pod pilotážní 

pláň. Pro snížené hlavice bude použit předvrt vrtnou soupravou a v případě nesoudržnosti 

zeminy bude zřízeno bednění. Pro hlavice nad úrovní pilotážní pláně bude použito totožné 

bednění navíc opatřené montážními kruhy a přídavnou svislou betonářskou výztuží 

pro zachování stálé polohy při betonáži. Nepropustná vrstva bednění bude osazena 

s respektováním minimálního krytí betonu hlavic.  

 

Armokoše z betonářské oceli B500B budou vkládány ručně při zvýšené opatrnosti 

pro případné protržení folie bednění a zachování tvaru armokoše. Celou dobu bude 

kontrolována výška armokoše a předepsané krytí. K armokoši bude přivařen zemnící pásek 

a vytažen z hlavice.  

 

Pokud se v předvrtech bude vyskytovat voda, je nutné zajistit její odčerpání. Beton bude 

dovezen autodomíchavačemi. Konzistence každé várky bude zkontrolována zkouškou 

sednutím kužele. Betonáž bude prováděna přímo z autodomíchavače.  V době betonáže bude 

kontrolována pozice bednění kalichu. Pro odstranění vzduchových kaveren je nutné čerstvý 

beton hutnit ponorným vibrátorem.  

 

Armokoše  

Tvorba armokošů z betonářské výztuže B500B bude probíhat na stavbě. Železářům bude plně 

k dispozici skladovací plocha v severní části staveniště. K přesunu zhotovených armokošů 

bude sloužit nákladní vozidlo s hydraulickou rukou.  

 

1.5.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety (vrtmistr) 

− 1x strojník beranící soupravy 

− 1x strojník vrtné soupravy 

− 1x strojník rypadlonakladače 

− 1x řidič nákladního automobilu 

− 2x železář 

− 2x pomocný pracovník 

− 2x řidič autodomíchavače 

− 2x řidič nákladní soupravy 

− 1x řidič nákladního auta s hydraulickou rukou  

 

1.5.3. Strojní sestava 

− 1x beranící souprava KPF 22G 

− 1x vrtná souprava Casagrande B180 HD 
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− 1x rypadlonakladač JCB 3CX 

− 1x Nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 

− 1x Mercedes-Benz Actros 2554 V8 s hydraulickou rukou Fassi 360  

− 2x autodomíchavač Schwing Stetter C3 AM8C  

− 2x tahač Volvo FH 16 s návěsem Nooteboom OVB-48-03V 

− 1x ponorný vibrátor Perles CMP s hřídeli AM35/4 

− 1x ponorné čerpadlo GARDENA 6000/5 AUTOMATIC COMFORT 

− 1x bourací kladivo HILTI TE 500-AVR 

 

1.5.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

1.6. Monolitické základy 

1.6.1. Popis technologické etapy 

Monolitické základy 

Pro správné provedení monolitických základů bude nejdříve zhotovena podkladní vrstva 

štěrkopísku tloušťky 300 mm a řádně zhutněná vibračním pěchem nebo vibrační deskou. 

Na takto připravené podloží bude zřízeno bednění opatřené odbedňovacím prostředkem 

a umístěná výztuž z ohýbaných sítí s průměrem výztuže 8 mm a oky 150/150 mm 

a předepsaným krytím. Protože se jedná o základy určené především pro následnou montáž 

prefabrikovaných prvků stěn, schodišťových ramen atd., základy budou doplněny o kotevní 

prvky zhotovené z plechu tloušťky 10 mm. Lití betonu probíhá přímo z autodomíchavače. 

Před začátkem betonáže je na každé várce dovezeného betonu provedena zkouška 

konzistence sednutím kužele. Beton třídy C30/37 bude zhutněn ponorným vibrátorem. 

Po zmonolitnění konstrukce bude odstraněno bednění.  

 

Železobetonové monolitické desky opěrných zdí a nákladového můstku 

Opěrná zeď je navržena ze svislé a vodorovné části. Svislou část tvoří prefabrikovaný 

montovaný základový práh s obnaženou výztuží ve spodní části pro provázání výztuže 

s vodorovnou částí opěrné zdi. Ta je navržena z monolitického betonu. Ve výkopu bude 

zhotoveno podloží pro podkladní beton ze štěrkopísku o tloušťce 300 mm. Na štěrkopískovém 

podloží u nákladového můstku bude zřízeno bednění opatřeno odbedňovacím prostředkem. 

Na štěrkopísku bude proveden podkladní beton třídy C12/15 tloušťky 50 mm. Výztuž 

vodorovné části opěrné zdi tvoří síť s průměrem výztuže 8 mm a oky 150/150 mm 

a betonářská výztuž o průměru 12 mm. Výztuž bude osazena s předepsaným krytím. Zálivka 

betonem třídy C30/37, XC2 bude probíhat přímo z autodomíchavače a bude řádně hutněna 

při použití ponorného vibrátoru. Deska opěrné zdi má tloušťku 300 mm. Po zmonolitnění 

opěrné stěny bude kotvení prefabrikovaného prahu odřezáno úhlovou bruskou. 
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Základová deska 

Základová deska je zároveň podlaha 1.NP tloušťky 200 mm z betonu C20/25 s rozptýlenou 

výztuží 20 kg/m3 a pancéřovým vsypem z křemíku. Veškeré otvory v obálce budovy budou 

zabedněny. Na prefabrikované základové prahy bude položen extrudovaný polystyrén 

tloušťky 20 mm. Na podloží ze štěrkodrtí frakce 0-32 bude položena separační PE folie. Svislé 

konstrukce budou odděleny od betonové desky páskem Mirelon s PE folií a samolepící páskou. 

Přídavné vyztužení bude montováno v napojení desky na svislé konstrukce v šířce 0,8 m. Kari 

sítě s průměrem drátu 8 mm a oky 100/100 mm budou uloženy na plastové distanční 

podložky. U sloupů budou položeny dvě vrstvy vyztužující sítě. Vrstvy sítí budou odděleny 

ocelovými distančními prvky UTH. Veškerá výztuž bude řádně provázána vázacím drátem. 

Betonová deska bude vylita ve dvou záběrech. Pracovní spára bude vytvořená pod středem 

zděné konstrukce v ose B4 a 11. Spára bude provedena ze svislého plechu tvaru výšky 200 mm 

a tloušťky 1 mm s otvory o průměru 12 mm v osové vzdálenosti 300 mm v polovině výšky 

profilu. Do těchto otvorů bude vsazena betonářská výztuž průměru 10 mm a délky 500 mm 

tak, aby střed výztuže byl v rovině pracovní spáry. Beton bude dopravován průběžně 

autodomíchavačí. Lití desky bude probíhat pomocí čerpadla. Konzistence betonu každé várky 

bude kontrolována zkouškou sednutím kuželem. Litý beton betonáři budou rozhrnovat 

hráběmi do požadované výšky. Výšku vedoucí čety kontroluje pomocí rotačního laseru. Povrch 

bude hutněn vibrační lištou. Proces betonáže proběhne kontinuálně bez pauzy. 

Po dostatečném zavadnutí povrchu betonu bude proveden pancéřový vsyp a bude zahlazen 

do povrchu betonu dvou rotorovými hladičkami betonu. Ve vnitřních rozích bude povrch 

upraven ručními hladítky. Po zapracování vsypu do povrchu betonu a vyhlazení betonu bude 

povrch opatřen nástřikem proti nadměrnému vysychání. Technologická pauza bude jeden 

týden. Základová deska bude nařezána na dilatační celky s maximální délkou strany 6 m. Řezy 

budou umístěny pod regály regálového systému.  

 

1.6.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 2x železář 

− 2x betonář 

− 2x pomocný pracovník 

− 3x řidič autodomíchavače 

− 1x strojník čerpadla  

− 1x strojník rypadlonakladače 

 

1.6.3. Strojní sestava 

− 1x rypadlonakladač JCB 3CX 

− 1x Nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6 

− 3x autodomíchavač Schwing Stetter C3 AM8C 

− 1x čerpadlo Schwing S 28 

− 1x vibrační pěch Lumag VS 80S 
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− 1x vibrační deska Lumag RP300HPCA 

− 1x ponorný vibrátor Perles CMP s hřídeli AM35/4 

− 1x vibrační lišta RVH 200 - 3,0 m 

− 2x dvourotorová hladička betonu BTC 1046-120, B&S Vanguard – 35 Hp 2x1200 mm 

 

1.6.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

1.7. Izolace spodní stavby 

1.7.1. Popis technologické etapy 

Tepelná izolace 

Základové prahy budou natřeny penetračním nátěrem PCI Gisogrund. Na zpevněný povrch 

budou lepeny XPS desky Perimetr SD 200 tloušťky 50 mm. Pro lepení bude použita 

Webertherm elastik lepící a stěrková hmota. Lepící hmota bude na XPS desku nanesena spojitě 

po obvodě a ve třech terčích. Kotvení desek bude provedeno v rastru 6 kotev/m2 kotevními 

hmoždinkami Wkret-met LTX 10 s plastovým trnem délky 100 mm. Hmoždinka musí být celou 

rozpěrnou části zakotvena v betonu. Hmoždinky budou vloženy do předem vyvrtaných děr. 

Trn poklepem bude doražen k izolantu tak, aby se hmoždinka zatlačila 2 mm pod povrch 

izolantu. Hmoždinky budou kotveny ve spojích izolačních desek a v ploše jednou hmoždinkou 

uprostřed, kde je terč lepidla. Tam, kde bude XPS tepelná izolace přihrnuta zeminou, 

není nutné kotvení izolace. V takovém případě bude sokl přihrnut zeminou v co nejkratším 

časovém horizontu s instalací nopové folie a ochranné geotextilie.  

 

Soklová omítka 

Soklová omítka bude provedená z lepící a stěrkové hmoty Webertherm elastik s vnořenou 

sklotextilní perlinkou Vertex R131. Perlinka bude vtlačena do předem připraveného lepidla 

odshora dolů. Vytlačené lepidlo bude vyhlazeno ocelovým hladítkem. Dva pásy perlinky budou 

překryty minimálně 100 mm. Po zatvrdnutí stěrkové hmoty bude nanesen penetrační nátěr 

PCI Gisogrund. Po vyschnutí penetrace bude na sokl nanesena marmolitová střednězrnná 

omítka Weber pas marmolit.  

 

1.7.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety  

− 2x izolatér 

− 1x zedník 

− 1x pomocná síla 

− 1x řidič nákladní dodávky 

 

1.7.3. Strojní sestava 

− 1x nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2  

− 1x aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 
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− 1x vrtací kladivo TE 2-M 

− 1x míchadlo BOSCH GRW 12 E Professional 

 

1.7.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

2.Hrubá vrchní stavba 

2.1. Montovaný skelet s předpjatými panely SPIROLL   

2.1.1. Popis technologické etapy 

Sloupy do patek 

Před osazováním sloupů budou očištěny všechny hlavice pilot s výrazným zaměřením 

na očištění kalichů pro osazení prefabrikovaných sloupů. Dno kalichu bude výškově zaměřeno 

pomocí nivelačního přístroje. Sloupy, dovezené tahačem s návěsem, bude možné složit 

na určené skládky. Dle zaměření, bude sloup osazen na distanční podložku o požadované 

tloušťce, která je umístěna na dně kalichu. Před osazením prvku bude provedeno vyrovnání 

dna kalichu hlavice betonem třídy C20/25 konzistence S3 se maximálním zrnem 22 mm. Sloup 

bude očištěn před zvedáním na konečné místo montáže. Před osazením sloupu zvlhčíme 

kalich. Pomoci mobilního jeřábu bude sloup přepraven na distanční podložku do kalichu 

a zajištěn dřevěnými klíny z tvrdého dřeva do konečné polohy za kontroly svislosti a úrovně 

osazení. Vzniklý prostor mezi sloupem a kalichem hlavice bude vyplněn betonem a řádně 

zhutněn ponorným vibrátorem. Po zavadnutí betonu okolo sloupu, po 7 dnech, je možné 

vytažení fixačních klínů a zapravení vzniklých děr betonem.  

 

Základové prahy 

Osazování prefabrikovaných základových prahů bude započato ověřením, zda byly ukončeny 

výkopové práce pro zhotovení desky opěrných stěn. Pro přepravu základových prahů platí 

totožná pravidla, jako pro sloupy vetknuté v hlavicích pilot. Plochy montáže musí být čisté, 

přepravovaný prvek taktéž. Na sloupech při použití nivelace bude vyznačená čára úrovně, 

do jaké se prahy budou osazovat. Do hlavic pilot montážník vyvrtá otvory pro kotevní trny. 

Na hlavice pilot budou osazeny distanční destičky a v dostatečné tloušťce zhotoveno lože 

z cementové malty MC25. Může nastat případ, kdy bude potřeba hlavice odbourat ručním 

bouracím kladivem pro dosažení požadované výšky osazení prvku. Při čištění základového 

prahu budou zašroubovány kotevní trny do hmoždinek v ložné ploše prahu. Přemístíme 

montovaný prvek na místo montáže. Pro fixaci základových prahů byly ve sloupech zhotoveny 

ocelové kotevní plechy, ke kterým budou základové prahy přivařeny koutovým svárem 

minimální délky 140 mm. Ocelové plochy budou natřeny antikorozním nátěrem.   

 

Průvlaky, trámy, podvaly a vazníky 

Pravidla pro montáž průvlaků, trámu, podvalu a vazníku jsou pro zmíněné prvky totožné. 

Montovaný prvek je zvednut a očištěn. Mobilní autojeřáb přepraví prvek na místo montáže. 

Po ustálení prvku v montážní výšce, montážníci se dopraví k místu osazení prvku pomocí 
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montážní plošiny nebo žebříku. Na dosedací plochu osazení montovaného prvku budou 

připraveny ocelové distanční podložky a maltové lože. Montovaný prvek bude kontrolovaně 

přepravován nad místo osazení a spuštěn otvory v prvku na trny v již namontovaném prvku. 

Po osazení prvku bude zkontrolována jeho poloha. Posledním krokem je zálivka montážních 

otvorů a odpojení závěsů.   

 

Stěny 

Prefabrikované stěny jsou osazovány na monolitické základy. Podobně jako u základových 

prahů, v betonovém podkladu budou vyvrtány otvory pro kotevní trny. Při zvedání je stěna 

osazena kotevními trny. Prefabrikovanou stěnu usazujeme do maltového lože o dostatečné 

tloušťce. Stěny jsou vybaveny kotevními ocelovými prvky, kde bude proveden kotevní svár.   

 

Schodiště 

Prvky schodiště budou montovány na monolitické základy a na ozuby ostatních 

prefabrikovaných prvků. Platí obecná pravidla pro přesun prvků na místo montáže – čištění 

podloží, čištění prvku při zvedání. Jako první budou osazeny podesty a mezipodesty 

do maltového lože otvory v montovaném prvku na trny podkladu. Výšková korekce může 

být provedena distančními destičkami minimálně uložených ve třech místech. Schodišťová 

ramena budou montována obdobným způsobem jako podesty.  

 

Průběžné sloupy 

Průběžné sloupy jsou montovány dle obecných pravidel – čištění podloží, čištění prvku 

při zvedání, osazení na místo montáže. Po uvedení sloupu do požadované polohy pomocí 

ocelových páčidel nebo dřevěných klínů kvalifikovaný svářeč přivaří ocelové L profily 

montovaného sloupu k trnům spodního sloupu. Sváry budou minimální délky 100 mm z obou 

stran trnu spodního sloupu. Proběhne kontrola pozice a výšky sloupu. Po schválení montáže 

budou ocelové kotevní prvky a budou omítnuty cementovou maltou.   

 

Předpjaté panely SPIROLL 

Pro přepravu panelů budou použity samosvorné kleště. Díry v čelech předpjatých panelů 

budou zaklopeny systémovými ucpávkami. Předpjatý panel bude přizvednut, zkontrolován 

jeho mechanický stav a jeho ložné plochy budou očištěny. Ložná plocha na ozubech průvlaků 

a ztužidel bude řádně očištěna a opatřena cementovou maltou MC25 v dostatečné tloušťce. 

Do takto připravené ložné spáry je možná montáž panelu. Po osazení mezi panely bude vložen 

prut betonářské výztuže průměru 10 mm z oceli B500B. Veškeré spáry vzniklé při montáži 

(mezi panely samotnými, panely a průvlaky atd.) budou zality betonem třídy C16/20 

a stupněm konzistence S3.  

 

2.1.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 2x montážník 
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− 1x vazač břemen 

− 1x svářeč 

− 2x pomocný pracovník 

− 1x strojník mobilního jeřábu 

− 3x řidič soupravy pro přepravu prvků 

 

2.1.3. Strojní sestava 

− 1x mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050/1  

− 3x VOLVO FH 16 s návěsem Nooteboom OVB-48-03V nebo podvalníkem Goldhofer 

STZ L5 

− 2x montážní teleskopická plošina Genie S-45 XC 

− 1x svářecí invertor PEGAS 250 E CEL Smart 

 

2.1.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

2.2. Ocelové konstrukce   

2.2.1. Popis technologické etapy 

Trapézový plech 

Nosná konstrukce střešního pláště byla navržená z trapézového plechu TR 153/290 o tloušťce 

0,75; 0,88; 1,00 a 1,25 mm. K přepravě trapézových plechů ze skládky na místo montáže budou 

užity textilní pásy. Kotvení bude provedeno pomocí předvrtaných děr ve vaznicích a kotevních 

šroubů. První trapézový plech bude osazen v místě kotevního bodu střešního pláště pomocí 

montážní lávky. Ostatní trapézové plechy je možné osadit z nosné konstrukce za užití osobních 

ochranných pracovních pomůcek proti volnému pádu připoutaných k minimálně jednomu 

kotevnímu bodu. Pod pracovní plochou nebudou probíhat žádné práce. Ohrožený prostor 

pádu materiálu a nářadí bude označen výstražnou páskou se zákazem vstupu.   

 

Přesahy trapézových plechů jsou spojeny samořeznými šroubovými spoji, které tvoří tuhý spoj. 

V každé vlně budou dva samořezné šrouby. Podélné spáry budou sešroubovány samovrtnými 

šrouby 4,8x19 v maximální roztečí 500 mm. Veškeré prostupy, větší než 300x300 mm, budou 

vyztuženy výztuhami ve vlnách trapézového plechu od podpory k podpoře nebo výměnami 

pod trapézovým plechem. Do spodní pásnice bude vrtáno s maximálním průměrem 6 mm. 

Jakkoliv poškozené trapézové plechy (prolomené, tvarově změněné) nebudou do konstrukce 

montovány.  

 

Trapézové plechy jsou kotveny do železobetonových vaznic a ztužidel. Pro kotveni budou 

použity šrouby do betonu 6,5x40 s rozšířenou hlavou vrtané do předvrtaných děr o průměru 

předepsaném výrobcem šroubů a hloubky minimálně 50 mm. V každé vlně budou použity 

dva šrouby.  
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Samostatný konec trapézového plechu bude kotven 30 mm na každou stranu od středové osy 

prvku. Přeložení dvou konců trapézového plechu bude minimálně 160 mm a bude kotveno 

60 mm na obě strany od středové osy vazníku. Kotevní prvky budou kotveny v minimální 

vzdálenosti 20 mm od okraje trapézového plechu. Kotvení na mezilehlé podpoře bude 60 mm 

na obě strany od středové osy vazníku.  

 

Světlíky 

Pásové střešní světlíky jsou převážně navržené na podporách vaznic. V místech, kde jsou 

světlíky kratší nebo jsou orientovány v příčném směru, jsou použity ocelové výměny. 

Pro kotvení světlíku budou použity stejné šrouby jako u kotvení trapézových plechů. 

Pro dopravu světlíku na místo montáže bude použit mobilní jeřáb opatřen závěsem z textilních 

pásů. Montážníci budou používat osobní ochranné pomůcky proti volnému pádu připojených 

k minimálně jednomu kotevními bodu.  

 

Ocelové konstrukce 

Ocelové konstrukce jsou vyrobeny z plechů, U profilů, obdélníkových profilů, kruhových 

profilů a L profilů. Jedná se především o pomocné nosné konstrukce výplní fasády 

a interiérových výplní, prvky zavětrování, výměny pro předpjaté vazníky SPIROLL, výměny 

trapézových plechů, pomocné konstrukce pro zavěšení VZT prvků, pomocné nosné konstrukce 

pro VZT prvky osazené na střeše, atikové sloupky, požární a provozní žebříky.  

 

Veškeré výrobky ocelových konstrukci budou na stavbu dovezeny soupravou tahače 

s návěsem. Kotvení bude provedeno do betonu prefabrikovaných prvků pomocí univerzálních 

průvlekových kotev HILTI HSA v počtu a délce kotev nebo šroubů HILTI HAS do vysoce 

únosných chemických patron HVU dle projektové dokumentace. Pro přepravu ocelových 

konstrukcí bude použit mobilní jeřáb se závěsy z textilních pásů. Závěs montovaného prvku 

bude odstraněn po řádném provedení kotvení dle projektové dokumentace a kontrole pozice 

osazení.  

 

2.2.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 2x montážník 

− 1x vazač břemen 

− 2x pomocný pracovník 

− 2x strojník mobilního jeřábu 

− 2x řidič soupravy pro přepravu prvků 

 

2.2.3. Strojní sestava 

− 1x mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050/1  

− 1x mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

− 2x VOLVO FH 16 s návěsem Nooteboom OVB-48-03V 
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2.2.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

2.3. Střešní plášť   

2.3.1. Popis technologické etapy 

Skladba střešního pláště byla navržena jako trapézový plech 153/290, parozábrana z PE folie, 

tepelná izolace z minerální vlny tloušťky 200 mm a hydroizolace z EPDM membrány provedena 

systémem R.M.A. společnosti Firestone. Podrobný technologický předpis viz samostatný 

dokument Technologický předpis pro montáž střešního pláště. Pro výstup na střešní plášť 

bude zřízené schodiště PERI UP 100. 

 

Parozábrana bude v celé ploše celistvá, na svislých prvcích vytažená minimálně do horní 

úrovně tepelné izolace. Tepelná izolace bude položena ve dvou vrstvách tloušťky 100 mm. 

Spád střechy haly a spojovacího krčku je zajištěn konstrukci skeletu. V případě pole nad 

nákladovým můstkem minimální sklon 2 % bude zajištěn pomocí spádových klínů. Spádové 

klíny budou použity k spádování u atik ke vpustím dešťové kanalizace a světlíků. Desky 

minerální vlny budou použity k zateplení svislé části světlíků.  

 

Teplená izolace bude kotvena dle samostatného dokumentu Návrh rozmístění kotev pro plášť 

ploché střechy. Tepelná izolace bude kotvena do trapézového plechu teleskopickými 

hmoždinkami RP45 a šrouby ITBS příslušných délek dle tloušťky izolantu a pomocí R.M.A. pásů. 

V poli nad nákladovým můstkem bude izolace kotvena pomocí šroubů TIT 6,3 do předpjatých 

panelů SPIROLL. Svislá izolace světlíků je kotvena pomocí samovrtných šroubů a systémových 

lišt v patě izolace a v horním ukončení desky.  

 

EPDM membrána bude lepena ke kotevním pásům R.M.A. systémovými lepidly. Lemování atik 

bude provedeno z průběžných pásů EPDM membrány. Lemování atik bude provedeno 

ze samostatných pásů EPDM folie. Po zhotovení střešního pláště bude provedena vakuová 

zkouška podezřelých míst a nejnáchylnějších míst k chybnému provedení jako spoje. V případě 

nalezení děravé folie bude provedena oprava.  

 

Oplechování atiky bude provedeno z pozinkovaného plechu, kotveno pomocí nýtů. Ukončení 

svislé EPDM membrány na stěnách bude překryto klempířským prvkem pro odvedení vlhkosti 

ze stěny na membránu. Horní vodorovná spára bude řádně vyplněna silikonovým tmelem. 

Barva plechu bude shodná s barvou panelů, na které plech bude montován.  

 

2.3.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety  

− 4x izolatér 

− 1x vazač břemen 

− 1x klempíř 
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− 1x pomocná síla 

− 1x strojník mobilního jeřábu 

− 1x řidič vysokozdvižného vozíku 

− 1x řidič soupravy pro přepravu prvků 

 

2.3.3. Strojní sestava 

− 1x tahač VOLVO FH 16 s návěsem KRONE PROFI LINER SDP 27 elB4-CS 

− 1x mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

− 1x vysokozdvižný vozík Agrimac TH250 

− 1x nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2  

− 1x vozík Lift & Roller 

− 1x montážní automat ISO–TAK 260 

− 1x montážní přístroj IT 19 pro jednotlivé upevňovací prvky systému ISO–TAK 

− 2x aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 

− 1x aku úhlová bruska AG 150-A36 

− 1x horkovzdušná pistole BOSCH GHG 23-66 Professional 

 

2.3.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

2.4. Fasáda ze sendvičových panelů 

2.4.1. Popis technologické etapy 

Fasádu tvoří sendvičové panely KS1000FR tloušťky 160 mm v barvě RAL 9006 a RAL 9002. 

Panely budou skladovány na skládkách zařízení staveniště.  

 

První panel je vždy spodní hranou osazen o 100 mm níže od horní úrovně základového 

prefabrikovaného prahu. Pro přepravu ze skládky na místo montáže bude použit mobilní jeřáb 

opatřený vakuovou přísavkou. Montáž panelů bude probíhat z nůžkové montážní plošiny. 

Před zvedáním panelu bude odstraněná ochranná folie panelu, nejpozději však do 4 týdnů 

od dne montáže a 10 týdnu ode dne dodávky panelů na stavbu. První panel bude osazen 

na držáky panelu připevněné k základovému prahu každých 500 mm. Držák panelu je opatřen 

okapovým plechem v barvě RAL 9006. Panely budou vždy montovány odspoda nahoru. 

Sendvičové panely budou kotveny do železobetonových nosných konstrukcí haly 

prostřednictvím příslušných kotevních šroubů s podložkami. Typ a počet šroubů je stanoven 

projektovou dokumentací. Při dosednutí panelu na níže kotvený panel bude zkontrolována 

podélná vodorovná spára – kontrola šířky podélné spáry. Vždy osmý panel od základového 

prahu bude v barvě RAL 9002. Veškeré ostatní panely budou v barvě RAL 9006.  

 

V místech, kde bude vyříznut otvor v panelech, bude provedeno kotvení do pomocných 

nosných ocelových konstrukcí pomocí příslušných šroubů s podložkou ve stanoveném 
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množství a druhu dle projektanta po řádném osazení všech panelů do nosné konstrukce 

montovaného skeletu.  

 

Svislá spára bude dle potřeby vyplněná skelnou vatou pro přerušení tepelného mostu. Veškeré 

svislé spáry budou osazeny klempířskými výrobky dle barevného charakteru fasády. 

Klempířské výrobky budou kotveny do panelů pomocí nýtů.  

 

2.4.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 2x montážník 

− 2x pomocný pracovník 

− 1x vazač břemen  

− 1x strojník mobilního jeřábu 

− 2x řidič soupravy pro přepravu prvků a montážní plošiny 

 

2.4.3. Strojní sestava 

− 2x tahač VOLVO FH 16 s návěsem KRONE PROFI LINER SDP 27 elB4-CS a podvalníkem 
Goldhofer STZ L5 

− 1x mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

− 1x nůžková montážní plošina Genie GS-4390 RT 

− 1x vysokozdvižný vozík Agrimac TH250 

− 2x aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 

− 1x aku úhlová bruska AG 150-A36 

− 1x vakuová přísavka CladBoy Compact GB2-250 

 

2.4.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

2.5. Výplňové zdivo a dělící zdivo 

2.5.1. Popis technologické etapy 

Výplňové zdivo bude provedeno z tvarovek Porotherm 30 Profi P10 s perem a drážkou 

zděných na tenkovrstvou vápenocementovou maltu. Tvarovky pro dělící příčky jsou z tvarovek 

Porotherm 19 AKU Profi P10 s perem a drážkou zděných na tenkovrstvou vápenocementovou 

maltu. Zdivo bude založeno v 1.NP na betonovou podlahu, v 2.NP na nosné prvky 

montovaného skeletu. Výplňové zdivo bude zapouštěno do rámu skeletu 20 mm. Pro vyzdívání 

příček budou dodržovány postupy dodávané výrobcem. Zdící prvky budou skladovány vždy 

na paletách pro zamezení mechanického poškození. Přeprava palet na stavbě bude zajištěna 

lidskou silou a ručním paletovým vozíkem s maximálním zdvihem 6000 mm.  

 

Založení zdiva bude provedeno vyrovnávací soupravou při nalezení nejvyššího bodu příčky. 

Do zakládací malty maximální tloušťky 40 mm bude kladena prví řada tvarovek. Další řady 



52 

 

budou dodržovat vazby zdiva předepsané výrobcem zdiva. Vodorovné a svislé spáry budou 

vyplněny minerální vlnou tloušťky minimálně 20 mm. Příčky budou vyzdívané ve 2-3 

pracovních výškách. Pro 2. a 3. pracovní výšku bude použito mobilní lešení nebo lešenářská 

kostka s dvou úrovňovým zábradlím výšky minimálně 1100 mm. V 2.NP bude zdění probíhat 

z vnitřní strany patra. Skelet bude opatřen zábradlím proti pádu do volného prostoru 

s dvouúrovňovým zábradlím výšky minimálně 1100 mm.  

 

Překlady pro dveřní otvory budou provedeny z prvků Porotherm KP 7 osazených do maltového 

lože. Minimální uložení překladu je 125 mm světlosti otvoru do 1500 mm, 200 mm při světlosti 

od 1500 do 2000 mm a 250 mm při světlosti od 2000 mm.  

 

2.5.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 4x zedník 

− 2x pomocný pracovník 

− 1x řidič soupravy pro přepravu prvků 

− 1x řidič vysokozdvižného vozíku 

 

2.5.3. Strojní sestava 

− 1x tahač VOLVO FH 16 s návěsem KRONE PROFI LINER SDP 27 elB4-CS 

− 1x vysokozdvižný vozík Agrimac TH250 

− 1x paletový vozík Deltalift BF 2,5 t  

− 1x míchadlo BOSCH GRW 12 E Professional 

 

2.5.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

3.Dokončovací práce 

3.1. Výplně otvorů  

3.1.1. Popis technologické etapy 

Hliníková okna 

Okna budou osazena do fasádních otvorů a kotvená do pomocných nosných ocelových 

konstrukcí pomocí rektifikačních šroubů vhodných ke korekci ve všech směrech. Okna 

zajišťující přísun denního světla do výroby skrz světlíky budou osazeny do stěnové SDK 

konstrukce. Okna budou zhotovené z hliníkových profilů a osazena výplněmi z trojitého skla. 

Obvodová spára bude vyplněna polyuretanovou pěnou. Pro montáž bude použita nůžková 

montážní plošina a lehké mobilní lešení.  

 

Dveře 

Ocelové zárubně dveřních otvorů budou vsazeny do SDK konstrukcí a pomocných nosných 

ocelových konstrukcí osazeny laminátovými dveřními křídly s voštinovou vložkou 
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nebo v provedení Intakryl případně v dýhovaném provedení dle příslušných rozměrů 

uvedených v projektové dokumentaci. Spáry mezi zárubní a SDK konstrukcí budou vyplněny 

akrylovým tmelem.  

 

Vrata 

Vratové otvory budou provedeny v hliníkovém sendvičovém provedení s vnitřní izolační 

vložkou. Sekční vrata budou provedena ze sendvičových hliníkových panelů. Technicky bude 

skladba dveřních výplní odpovídat požadavkům požárně bezpečnostního řešení stavby. Vrata 

budou instalovány do pomocných nosných ocelových konstrukcí.  

 

Nákladový můstek 

Nákladový můstek bude osazen do připraveného prostoru z prefabrikovaných panelů 

s železobetonovou deskou. V prostoru vykládkové rampy bude instalován vyrovnávací můstek 

s těsnicím límcem kotvený do pomocné nosné ocelové konstrukce.  

 

3.1.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 3x montážník 

− 2x pomocný pracovník 

− 1x řidič valníku s rukou 

− 1x řidič soupravy pro přepravu nůžkové montážní plošiny 

 

3.1.3. Strojní sestava 

− 1x Mercedes-Benz Actros 2554 V8 s hydraulickou rukou Fassi 360  

− 1x tahač VOLVO FH 16 s podvalníkem Goldhofer STZ L5 

− 1x Nůžková montážní plošina Genie GS-4390 RT 

− 2x Aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 

− 1x Vrtací kladivo TE 2-M 

 

3.1.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

3.2. Hrubé podlahové konstrukce  

3.2.1. Popis technologické etapy 

Podlaha 1.NP 

Podrobný popis viz kapitola 1.6. Monolitické základy – 1.6.1. Popis technologické 

etapy – Základová deska. Základová deska je zároveň podlaha 1.NP tloušťky 200 mm z betonu 

se vsypem drátků a povrchem s pancéřovým vsypem. 

  



54 

 

Podlaha 2.NP 

Ve druhém nadzemním podlaží budou vylity dva druhy podlah. Ve výrobní zatěžované sekci 

bude zhotovená hrubá podlaha z betonové mazaniny C20/25 tloušťky 80 mm vyztužena kari 

sítěmi s průměrem drátu 8 mm a oky 100/100 KY81. Druhý typ podlahy je z totožné betonové 

mazaniny tloušťky 70 mm bez vyztužení. Dilatační celky budou odděleny plechovými L profily 

kotvenými do podloží a odděleny páskem Mirelon 10x100 s PE folií a samolepící páskou. 

Páskem Mirelon budou také od podlahy dilatovány svislé konstrukce. Pro vyrovnání 

vodorovné nosné konstrukce bude položen EPS polystyren tloušťky minimálně 20 mm. 

Jako separační folie bude použita PE folie. Jednotlivé Dilatační spáry budou umístěny 

v místech budoucích SDK příček. Před etapou betonáže hrubé podlahy bude v 2.NP provedené 

výplňové zdivo a založený minimálně první řada zděných konstrukcí.  

 

Povrch nosných konstrukci bude zbaven nečistot. Do nosných konstrukcí budou ukotveny 

L profily pro oddělení dilatačních ploch a zřízení bednění u volných hran. Poté bude položen 

polystyren. Dilatační celky budou odděleny od svislých konstrukcí a jednotlivých dilatačních 

celků páskem Mirelon s PE folií. Pomocí distančních prvků bude položen rastr z Kari sítí 

a následný postup je obdobný jako u zhotovení podlahy v 1.NP. Technologická přestávka bude 

trvat alespoň týden. Po dostatečném vytvrdnutí bude povrch opatřen nástřikem 

proti nadměrnému vysychání.  

 

3.2.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 2x železář 

− 2x betonář 

− 2x pomocný pracovník 

− 2x řidič autodomíchavače 

− 1x strojník čerpadla  

 

3.2.3. Strojní sestava 

− 2x autodomíchavač Schwing Stetter C3 AM8C  

− 1x čerpadlo Schwing S 28 

− 1x vibrační lišta RVH 200 - 3,0 m 

 

3.2.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

3.3. SDK konstrukce 

3.3.1. Popis technologické etapy 

SDK příčky a předstěny 

SDK příčky budou zhotoveny v tloušťkách 100, 125 a 150 mm. Opláštění bude zhotoveno 

v jedné nebo dvou vrstvách deskami RB, RF a RBI tloušťky 12,5 mm dle požadavků v projektové 
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dokumentaci. Rastr bude proveden z vodorovných profilů R-UW a svislých profilů R-CW nebo 

R-UA. V místech napojení na podlahu a stěny budou profily podlepeny těsnící páskou. 

Pro osazení závěsných zařizovacích předmětů bude provedena dostatečně masivní výdřeva 

rastru z dřevěných fošen. Po zhotovení rastru dle montážního návodu výrobce budou příčky 

zaklopeny z jedné strany. Do takto připravených příček budou nainstalovány veškeré 

technické rozvody (elektroinstalace, kanalizace, vodovod atd.). Po kontrole veškerých rozvodů 

budou příčky zaklopeny z druhé strany. Pro zakrytí spojů a šroubu bude použit finišovací tmel. 

Do tmele ve spojích bude vložena výztužná páska. Tmel po vytvrdnutí bude přebroušen. 

Veškeré SDK prvky budou přepravovány po stavbě lidskou sílou.  

 

Předstěny jsou zhotoveny jako SDK příčky s rozdílem zaklopení z jedné strany.  

 

SDK podhledy 

Nosná konstrukce podhledu bude zhotovena z dvou vrstev R-CD profilů do kříže. Nosná 

konstrukce bude zakryta jednou vrstvou desek RB tloušťky 12,5 mm. Druh, počet a rozmístění 

kotvení bude volen tak, aby nebyla překročena dovolená nosnost kotev nebo nebyla 

překročena přípustná deformace podhledu. Dovolená nosnost a spojovacích prvku 

bude prokázána zkouškou nebo výpočtem notifikovanou osobou. Konstrukce roštu bude 

spojována s ostatními prvky prostřednictvím přímých závěsů, křížových spojek a rychlozávěsů 

CD. Samotné zavěšení bude zhotoveno dráty s okem s odpovídající délkou. Kotvení 

bude provedeno do trapézového plechu, předpjatých panelů SPIROLL nebo nosných 

konstrukcí montovaného skeletu. Montáž bude probíhat z mobilního lešení nebo lešenářských 

kostek.  

 

3.3.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 4x montážník 

− 1x pomocný pracovník 

− 1x řidič nákladní dodávky 

 

3.3.3. Strojní sestava 

− 1x nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2  

− 1x teleskopická bruska na sádrokarton POWERPLUS POWX0477 COMBI 

− 4x aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 

− 1x vrtací kladivo TE 2-M 

− 1x paletový vozík Deltalift BF 2,5 t 

  

3.3.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 
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3.4. Omítky 

3.4.1. Popis technologické etapy 

Vnitřní sádrové jednovrstvé omítky budou prováděny strojně v plochách příček provedených 

z keramických tvarovek. Příčka oddělující výrobu od skladu je ze strany skladu 8,95 m vysoká 

a 22,25 m široká. Z toho důvodu bude zřízeno trubkové lešení s šířkou podlážek 1,00 m. 

Pro lešení budou použity 2 sady lešení LEKO 320 s pohledovou plochou lešení 200 m2. Palety 

s pytlovanou omítkou budou složeny v bezprostřední blízkosti omítačky.  

 

Podklad bude opatřen základním penetračním nátěrem pomocí válečku. Doba k vyschnutí 

penetračního nátěru je 24 hodin. V první fázi pracovníci vytvoří v omítaných plochách koláče 

omítníku v požadované tloušťce a rovině. Svislá rovina sádrové omítky bude volena tak, 

aby byla dodržena minimální vrstva sádrové omítky. Doporučená tloušťka omítky se pohybuje 

od 0-10 mm. Maximální tloušťka omítky v jedné vrstvě je 30 mm.  

 

Příprava sádrové omítky bude probíhat v omítacím stroji. Obsluha stroje bude sypkou směs 

dávkovat do stroje dle potřeby a mísit s vodou. Omítka bude strojně nanášená na omítané 

plochy v dostatečné tloušťce a bude stahována hliníkovými latěmi dle koláčů omítníku 

do požadované roviny.  

 

Po dostatečném vyzrání povrchu omítky omítku navlhčíme houbovým hladítkem namočeným 

ve vodě. Dostatečné vyzrání poznáme přitlačením dlaně na povrch. Správně vyzrálá omítka 

pod dlaní je pevná, ale prstem lze udělat do omítky důlek. Srovnání povrchu bude provedeno 

špachtlí.  

 

Práce budou postupovat z vnitřní strany výrobní části haly z 2.NP do 1.NP a poté ze strany 

skladu.  

 

3.4.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 3x omítkář 

− 1x pomocný pracovník 

− 1x řidič nákladní dodávky 

 

3.4.3. Strojní sestava 

− 1x strojní omítačka M-TEC M6 

− 1x nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2554 V8 s hydraulickou rukou Fassi 360 

− 1x nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2  

− 1x paletový vozík Deltalift BF 2,5 t 

  

3.3.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 
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3.5. Obklady  

3.5.1. Popis technologické etapy 

Obklady budou zhotoveny z keramických dlaždic řady Taurus Granit rozměru 300 x 300 mm. 

Schodiště bude obloženo ze schodovek řady Taurus granit 300 x 300 mm. Svislé konstrukce 

budou opatřeny obkladem řady Taurus Industrial vysokým 2,0 m nebo soklíkem řady Taurus 

granit výšky 100 mm.  

 

V první řadě bude podklad zbaven prachu a hrubých nečistot. Poté bude podklad penetrován 

zpevňujícím nátěrem aplikovaným válečkem vždy do kříže. Kouty a detaily budou penetrovány 

štětcem. Na druhý den v plochách s hydroizolačním požadavkem budou penetrované plochy 

izolovány hydroizolačním nátěrem a hydroizolační páskou do koutů s technologickou pauzou 

4-6 hodin.  

 

Obkladačské práce budou dodržovat kladečské plány obsažené v projektové dokumentaci. 

Flexibilní lepidlo bude aplikováno ozubeným hladítkem s výškou zubů 10 mm a současně 

nastěrkujeme tenkou vrstvu lepidla na obklad – postup dvoukontaktním lepením. Plocha 

opatřená lepidlem bude obložena v maximálním časovém rozmezí cca 25 minut. Pro zachování 

stejnoměrných spár budou použity distanční prvky zajišťující spáru šířky v případě 

rektifikovaných dlaždic 2 mm a v případě dlaždic bez rektifikace 3-4 mm. Pro vytvoření dořezů 

a výřezů bude použita ruční řezačka a úhlová bruska s diamantovým kotoučem.  

 

Na druhý den budou spáry vyplněny spárovací hmotou. Po zavadnutí spáry začistíme 

molitanovým hladítkem navlhčeným vodou do úplného zmizení spárovací hmoty z povrchu 

dlaždic. Spáry v napojení dvou rovin obkladů vyplníme silikonovým tmelem. Spára na horní 

straně soklů a svislých obkladů bude vyplněná akrylovým tmelem.  

 

3.5.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 2x obkladač 

− 1x pomocný pracovník 

− 1x řidič nákladní dodávky 

 

3.5.3. Strojní sestava 

− 1x nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2  

  

3.5.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 
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3.6. Epoxidová podlaha 

3.6.1. Popis technologické etapy 

Litá podlaha bude zhotovená ze samonivelačního dvousložkového materiálu na bázi 

epoxidových živic. Povrch betonového podkladu bude zbaven prachu, mastných nečistot atd. 

Beton bude vyzrálý 28 dní s maximální vlhkostí 4 %. Epoxidová penetrace Polycol 225 bude 

smísená s tvrdidlem Polycol 525 v předepsaném hmotnostním poměru 10:1. Vrstva penetrace 

bude nanesena válečkem nebo jiným vhodným nástrojem na podklad. Vyvarujeme se tvorbě 

louží. Penetrační nátěr bude vytvrzen za normálních podmínek (15-20 °C) po 24 hodinách.  

 

Na takto připravený povrch je možné aplikovat pryskyřici Epostyl 521-01. Nejdříve bude řádně 

promíchána složka Epostyl 521-01 A, poté bude přidáno ve hmotnostním poměru tvrdidlo 

521-01 B 10:3. Složky budou míseny pomocí pásových míchadel na vrtačce. Doba zpracování 

silně závisí na teplotě vzduchu. Při 20 °C je doba zpracování 40 minut a při 30 °C je doba 

zpracování 20 minut. Pryskyřice bude vylita v požadovaném množství na podklad a ozubenou 

stěrkou rozprostřena v ploše ve vrstvě 3 mm. Poté bude povrch zbaven vzduchových bublin 

odvzdušňovacím válcem. Podlaha bude pochozí po 24 hodinách a plně vytvrzená po 7 dnech.  

 

3.6.2. Personální obsazení 

− 1x vedoucí čety 

− 2x podlahář 

− 1x pomocný pracovník 

− 1x řidič nákladní dodávky 

 

3.6.3. Strojní sestava 

− 1x nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2  

  

3.6.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr. 

 

3.7. Ostatní profese 

3.7.1. Popis technologické etapy 

Plynovod  

Připojení plynovodu bude provedeno odbočovacím T kusem na plynovod ve stávající hale. 

Rozvody budou zhotoveny z ocelových trubek kotvených přes objímkové kotvy do stropních 

nebo stěnových konstrukcí. Rozvody plynu budou vedeny nad podhledy i pod podhledy 

ke kaskádové sestavě kondenzačních kotlů nebo k teplovzdušným agregátům vytápějící sklady 

s výkonem 15 kW. Spoje budou lisované. Před spuštěním rozvodu do provozu bude provedena 

zkouška těsnosti. Plynovod bude označen žlutou barvou dle platných norem.  
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Elektroinstalace 

Dle projektové dokumentace budou provedeny elektroinstalace a rozvody k jednotlivým 

prvkům. Dále bude nainstalována pojistková skříň pro ostatní rozvaděče. Rozvody budou 

vedené v SDK příčkách, nad podhledy nebo v drážkách zděných konstrukcí. Kryty vypínačů, 

zásuvek, světla atd., budou instalovány po výmalbě.  

 

Dešťová podtlaková kanalizace 

Kanalizace bude úspěšně nainstalována s provedenými provozními zkouškami nejpozději 

ve dni zahájení prací na nenosných vrstvách střešního pláště. Svody budou vyvedeny na střešní 

plášť pomocí flexihadice a připraveny pro instalaci vpustí. Sběrné potrubí bude napojeno 

na hlavní potrubí T kusy s úhlem 45°. Vodorovné svody uloženy volně na háky vacurain 

kotvené do trapézového plechu. Závěs bude umístěn minimálně 200 mm od kraje lepeného 

spoje. Vodorovné potrubí u podtlakové kanalizace je vedeno bez spádu. Při změně průměru 

potrubí bude vždy lícovat horní strana.   

 

V místě, kde se napojuje svislé potrubí na vodorovné potrubí bude kotveno do sloupů skeletu 

jedním nebo dvěma pevnými body. Dále bude kotveno kluznými kruhovými objímkami. V patě 

svislého svodu bude osazen dilatační kus. Druhý pevný bod svislého potrubí bude zřízen 

pod dilatačním kusem. Před samotným lepením spojů trubek budou lepené plochy očištěny 

čistidlem dyka. Lepidlem se opatří obě strany lepeného spoje. Další lepený spoj na stejném 

prvku bude lepen nejdříve po několika sekundách až po 3 minutách dle teploty vzduchu. 

Lepené spoje budou prováděny při teplotě vyšší než 5 °C. Ukončení podtlakové kanalizace 

bude v úrovni +-0,000 m. Podtlaková kanalizace bude obalena tepelnou izolací.  

 

Splašková kanalizace 

Kanalizace bude provedena ze systémových prvků KG systému z PVC materiálu. Ležatá 

kanalizace v 1.NP bude vedena pod podlahou. V 2.NP bude vedena v SDK příčkách 

nebo předstěnách a následně svedena pod strop prostupy o průměru 100 a 200 mm a dále 

svedena pod podlahu 1.NP a napojena na revizní šachtu přípojky splaškové kanalizace. 

Veškeré spoje potrubí budou očištěny, a opatřeny kaučukovým těsnícím elementem. 

Kanalizace v zemi bude řádně obsypána štěrkopískem minimální mocnosti 300 mm.  

 

Vodovod 

Vodovod bude napojen na rozvody vodovodu ve stávající hale. Veškeré prvky vodovodu budou 

provedeny z trubek a prvků PPR. Svařované spoje budou provedeny pomocí polyfůzní 

svářečky. Svářečkou nahřejeme požadované spojované prvky a poté je na sebe nasuneme 

mírným stejnoměrným tlakem bez osového otáčení. Doba nahřívání spoje je dána průměrem 

trubky. Rozvody budou vedeny v SDK příčkách nebo nad podhledem. Pro zjištění těsnosti spojů 

bude provedena zkouška sytému natlakováním vodou před zaklopením příček z druhé strany 

a budou identifikovány případné úniky vody ze systému.  
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Ústřední topení 

Strojovna bude osazena dvěma kaskádovými kotly. Rozvody budou zhotoveny z trubek 

z uhlíkové ocele SANHA-Therm série 24000. Jednotlivé trubky budou spojovány pomocí 

lisovacích tvarovek s černým těsnícím kroužkem z EPDM. Trubky budou zkracovány 

dle potřeby pomocí řezáku na ocelové trubky. Odhrotovačem bude řezaný konec zbaven 

otřepů na vnitřní i vnější hraně trubky. Trubka bude nasunuta do lisovací tvarovky s těsnícím 

kroužkem EPDM a spoj bude slisován lisovací soupravou osazenou vložkou dle požadovaného 

průměru.  

 

Vzduchotechnika 

Rozvody vzduchotechniky budou osazeny nad podhledy na závěsech kotvených do stropních 

konstrukcí. Rozvody budou obaleny tepelnou a akustickou izolací. Veškeré prvky rozvodu 

budou skladovány ve folii pro zamezení vniku nečistot do potrubí. Rozvody a jednotky 

umístěné nad podhledy budou instalovány před provedením podhledů. Ostatní VZT jednotky 

budou provedeny v konečné dokončovací fázi při osazování zařizovacích předmětů atd. 

Jednotky umístěné na střešním plášti budou dopravovány na místo montáže pomocí 

mobilního jeřábu. Střešní jednotky budou osazeny do nosných ocelových konstrukcí. 

Před uvedením jednotek do normálního provozu, kvalifikovaný pracovník provede zkoušku 

funkčnosti systému.  

 

3.7.2. Personální obsazení 

− 3x vedoucí čety dle řemesla  

− 2x elektrikář 

− 3x montážník vzduchotechniky 

− 5x instalatér 

− 4x pomocný pracovník 

− 1x strojník mobilního jeřábu 

− 1x řidič nákladního auta s hydraulickou rukou 

− 1x řidič nákladní dodávky  

 

3.7.3. Strojní sestava 

− 1x nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2  

− 1x mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

− 1x Mercedes-Benz Actros 2554 V8 s hydraulickou rukou Fassi 360  

− 1x elektrohydraulický radiální lis ROLLER Multi-Press ACC Power-Edition 

− 1x svářečka polyfúzní EXTOL PREMIUM PTW 80  

− 3x vrtací kladivo TE 2-M 

− 1x aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 

  

3.7.4. Výkaz výměr 

Viz P11. Rozpočet hlavního stavebního objektu s výkazem výměr.  
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 

jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště se nachází v obci Petrovice u Karviné na parcelách investora stavebního záměru. 

Dotčené parcely (parcely č. 263/3, 263/4, 263/8) jsou v plném vlastnictví investora. Parcely 

jsou charakteru nezastavěného území. Staveniště přímo sousedí s pozemky, na kterých je 

umístěn areál investora s původní budovou a areálovými komunikacemi, rodinné domky, 

louky a veřejné komunikace. Areál a původní budova investora se nachází na parcelách 

č. 263/14, 263/17, 263/18. Staveniště sousedí s parcelami č. 260, 262/1, 1076/1, 266, 267, 

263/2, 263/19.  

 

Stavební záměr investora je charakteru rozšíření skladovacích a výrobních kapacit společnosti. 

Jedná se o přístavbu jednopatrového skladu a dvoupatrové výroby k původní hale. Přístavba 

je nepodsklepená s plochou střechou. Přístavba bude postavena ve velmi mírném svahu, 

kde se převýšení pohybuje v rozsahu 0,5 m.  

 

V rámci přípravy staveniště budou probíhat práce na výstavbě mobilního oplocení Tempoline 

výšky 2 m po obvodu celého staveniště se 2 uzamykatelnými bránami. Hlavní staveništní brána 

bude umístěná v severní části. Druhá brána, která zajistí průjezdnost staveništěm, je umístěná 

v jižní části. Přístup na staveniště je skrz areálové komunikace a komunikaci III. třídy č. 4754. 

K jižní bráně se dostaneme přes obytnou zónu ze silnice III. Třídy č. 4689. Na staveništi 

se nenachází vzrostlé dřeviny ani křovinaté dřeviny. V ploše staveniště se nachází louka. 

Před zahájením výstavby zařízení staveniště bude provedena skrývka ornice v mocnosti 0,25 

m. Deponie ornice pro pozdější užití budou v jihozápadní části staveniště. Podrobné informace 

o umístění prvků zařízení staveniště viz výkresy v příloze P3. Zařízení staveniště – etapa vrchní 

hrubé stavby; P4. Zařízení staveniště – etapa dokončovacích prací.  

 

V průběhu výkopových prací bude zřízeno zařízení staveniště s přípojkami pro nízké napětí 

elektrické energie, vodovod a kanalizaci. Dále bude zřízena přípojka k internetu.  

 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

Před zahájením výkopových prací kvalifikovaný geodet vyměří a označí stávající inženýrské sítě 

vedené pod zemí. Bude označena jejich poloha, ochranná pásma a výškové osazení. Výkopové 

práce v oblasti ochranného pásma budou probíhat ručně. Pokud dojde k poškození 

inženýrských sítí, zhotovitel je povinen neprodleně informovat správce sítě. Správci sítí budou 

předem obeznámení se stavebním záměrem investora. Po zhotovení přípojek dešťové 

a splaškové kanalizace, před provedením zásypů, budou přizváni zástupci správců dotčených 

sítí ke kontrole, kde výsledek kontroly bude sepsán do protokolu.  

 

Dešťové vody budou svedeny z plochých střech do oddílné dešťové kanalizace. Pro odvodnění 

objektu budou zřízeny přípojky provedené v místě křížení nové kanalizace se stávající 

kanalizací a budou vybaveny revizní šachtou. Přípojka bude provedena PVC potrubím DN200 
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délky 22 m. Při osazování trubek a šachet bude zhotoveno štěrkopískové lože minimální 

mocnosti 150 mm. Kanalizace bude mít minimální spád 2 %. Veškeré prvky kanalizace budou 

obsypány štěrkopískem minimální mocnosti 300 mm. Do štěrkopískového obsypu 200 mm 

nad kanalizaci bude umístěná výstražná folie. Odvádění dešťových vod bude provedeno do 

dvou přípojek. První přípojka bude odvádět dešťovou vodu ploché střechy spojovacího krčku, 

pole nad nákladovým můstkem a polovinu z plochy střechy haly. Druhá přípojka bude odvádět 

vodu z druhé poloviny ploché střechy haly.  

 

Splašková kanalizace bude obdobně napojená jako dešťová kanalizace potrubím PVC DN200 

délky 26 m napojeným do šachty, kde se bude křížit přípojka se stávajícím vedením sítě. 

Pravidla pro zhotovení přípojky viz dešťová kanalizace.  

 

Napojení budovy na vodovod bude zřízeno ve stávající budově a přivedeno ocelovým 

potrubím s vnějším průměrem 32 mm. Přípojka bude provedena napojením T kusem 

na stávající rozvod vody haly 1. Potrubí bude vedeno 3800 mm nad podlahou stávající haly 1 

a haly 2.  

 

Napojení plynovodu bude zřízeno ve stávající budově T kusem průměru 65-65 mm a přivedeno 

ocelovým potrubím průměru 65 mm vedeno 4205 mm nad podlahou haly 1 a haly 2.  

 

Napojení na elektrickou energii bude provedeno v rozvaděči stávajícího objektu.  

 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, kanalizace apod. 

Kanalizační přípojka ze sanitární buňky bude provedena do revizní šachty. Odpady budou 

odvedeny trubkou z PVC DN100 délky 8 m. Minimální sklon odpadní trubky jsou 2 %.  

 

Napojení zařízení staveniště na elektrickou energií bude provedeno z hlavní pojistkové skříně 

areálu investora. Přívodní kabel s vidlicí 400 V/32 A 5p do rozvaděče s hodinami bude veden 

v chráničce k prefabrikovaným železobetonovým sloupům, kde bude prověšen přes areálovou 

komunikaci v minimální výšce 5,00 m. Rozvaděč bude osazen přepěťovou ochranou pro 32 A. 

Hlavní staveništní rozvaděč s hodinami bude umístěn v těsné blízkosti buňky stavbyvedoucího.  

 

Pracovníkům bude k dispozici zásuvkový rozvaděč, ke kterému bude veden přívodní kabel 

s vidlicí 400 V/32 A 5p podél hranice staveniště s areálem investora. Přívodní kabel kříží vjezd 

na staveniště. V tomto místě bude kabel veden v ocelové trubce minimálně 0,5 m pod úrovni 

přilehlého terénu.  

 

Napojení na vodovod v rámci zařízení staveniště bude provedeno v původní hale. Místo 

napojení bude osazeno vodoměrem. Přívod vodovodu bude mít nejmenší světlost DN25 

dle výpočtu spotřeby vody viz Příloha 1: Výpočet spotřeby vody zařízení staveniště. Vývod 

vodovodní hadice bude proveden skrz dvoukřídlé dveře vedoucí do zázemí příjmu a výdeje 
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zboží stávající haly. Hadice povede v těsné blízkosti budovy ke staveništi, podél hranice 

staveniště s areálem investora do severní části, kde bude umístěn kulový kohout pro čištění 

strojů při výjezdu, přípojné místo pro potřebu vody na stavbě. Další přípojné místo 

bude sanitární buňka.  

 

Internetová přípojka bude zřízena v severní části areálu investora a vedena průvěsem 

přes areálovou komunikaci do buňky stavbyvedoucího.  

 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Provoz na staveništi nijak nebude ohrožovat provoz v areálu investora ani na přilehlých 

komunikacích, bezpečnost osob či stabilitu okolních budova a konstrukcí.  

 

Na staveniště je povolen vstup pouze oprávněným osobám, pověřeným a poučeným osobám 

a osobám nahlášeným stavbyvedoucímu. Vzhledem k tomu, že stavba bude užívat zázemí 

areálu investora, investor bude obeznámen s pohybem dotyčných osob v areálu. Všechny 

fyzické osoby budou dodržovat pravidla BOZP, pravidla provozu staveniště a provozu areálu 

investora. Pro pohyb osob na staveništi jsou vyžadovány ochranné pomůcky v podobě 

ochranných certifikovaných přileb, reflexních certifikovaných vest a ochranné obuvi. 

Neproškolená osoba se bude pohybovat po staveništi s oprávněnou osobou. Vniknutí 

neoprávněným osobám bude zabráněno mobilním plotem Tempoline výšky 2 m opatřeným 

dvěma uzamykatelnými bránami.  

 

Rychlost při provozu automobilů a strojů na staveništi bude snížena na 15 km/h. Vjezdové 

brány budou viditelně označeny značkami nebo cedulemi upozorňující na zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, omezení rychlosti na 15 km/h a výstrahami. Vozy a jiné stroje 

opouštějící staveniště budou řádně očištěny. Pokud dojde ke znečištění komunikace, 

znečištění bude neprodleně mechanicky očištěno.   

 
Obrázek č. 9 – Zákaz vstupu a informace o staveništi 
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Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi se nepředpokládá. 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na staveništi je tudíž zakázán.  

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je stanovena maximální hodnota akustického tlaku na 50 dB. 

K takto stanovené hodnotě je přičtena korekce – pracovní činnost 7.00 – 21.00, 15 dB. 

Maximální hodnota akustického tlaku LAeq,S=50+15=65 dB. Při veškerých pracích na staveništi 

nesmí hluk tuto hodnotu přesáhnout ve vzdálenosti 2 m a výšce 1,5 m od jakéhokoliv okna 

obytné zástavby. 

 

Dle zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči je nutné při archeologickém nálezu přerušit 

práce a oznámit archeologický nález příslušnému úřadu. Po nahlášení nálezu stavba musí 

umožnit provedení archeologického průzkumu v požadovaném rozsahu příslušným úřadem.   

 

Stavba bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, který stanovuje pravidla pro nakládání s odpadem. Odpad bude na staveništi 

skladován v určených kontejnerech dle druhu odpadu. Odpad bude roztříděn dle vyhlášky 

č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, která obsahuje katalog odpadu s příslušným zařazením 

a postupy pro zařazení dle katalogu.  

 

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

6.1. stávající objekty zařízení staveniště 

6.1.1. Stávající hala 

V místě napojení přístavby na vodovod stávající budovy bude zřízena přípojka pro přívod vody 

pro zařízení staveniště. Přívod bude osazen vodoměrem.  

 

6.1.2. Areálové komunikace 

Příjezd k hlavní bráně na staveniště povede po areálových komunikacích investora 

dimenzovaných pro přepravu tahačovými soupravami. Areálové komunikace jsou oddělené 

od veřejné komunikace posuvnými bránami. Brány budou otevřeny dle standardní pracovní 

doby společnosti investora od 7.00 do 15.30. Pro pozdější zavření obou brán investor zapůjčí 

stavbyvedoucímu dva dálkové ovladače k bránám.  

 

6.1.3. Hlavni pojistková skříň areálu investora 

V hlavní pojistkové skříni investora bude provedena přípojka elektrické energie pro zařízení 

staveniště.  

 

6.2. Nově budované objekty zařízení staveniště 

6.2.1. Přípojky inženýrských sítí 

Pro zařízení staveniště budou zřízeny přípojky nízkého napětí, vodovodu, telekomunikační 

a kanalizační. Podrobnější popis viz kapitola 3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, 
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kanalizace apod. Podrobné zakreslení viz příloha P3. Zařízení staveniště – etapa vrchní hrubé 

stavby; P4. Zařízení staveniště – etapa dokončovacích prací. 

 

6.2.2. Oplocení Tempoline 

Oplocení staveniště bude provedeno mobilním oplocením Tempoline výšky 2 m. Jedno pole 

mobilního plotu má rozměr 2,5 x 2,0 m. Výplň ocelových nosných rámu je provedena z pletiva 

s oky 50 x 50 mm a síle drátu 2,2 mm. Svislé nosné sloupky jsou provedený z kruhového profilu 

o průměru 42 mm. Celková délka oplocení je 264 m. Oplocení bude vybaveno dvěma 

vjezdovými bránami zhotovenými s dvou polí oplocení. Vnější svislý sloupek bude opatřen 

pojezdovým kolečkem. Pro zabezpečení prostoru staveniště budou brány opatřeny metrovými 

řetězy a visacím zámkem.  

 

Plotový dílec bude osazen do betonové patky. Pro zajištění a ztužení plotu budou jednotlivé 

dílce spojeny zajišťovacími sponami. Spony budou umístěné v horní a spodní úrovní plotového 

dílce. 

 
Obrázek č. 10 – Oplocení Tempoline 

 

6.2.3. Obytná buňka AB-CONT 6/2,5 m 

Buňka bude určena stavbyvedoucímu jako kancelářská buňka a pracovníkům jako zázemí 

šaten. Buňka má půdorysné rozměry 6058 x 2438 mm. Výška buňky je 2800 mm. Buňka 

je vybavena ocelovými dveřmi 875 x 2000 mm, plastovým oknem 1800 x 1200 mm s roletami, 

vlastním rozvaděčem a topením o výkonu 2 kW. Přívod elektrické energie je řešen pětipinovou 

vidlicí s napětím 400 V a maximálním proudem 32 A. Vnitřní vybavení každé buňky bude 

voleno dle typu určení buňky. Osvětlení je řešeno 2 soustavami zářivek o výkonu 2 x 36 W. 

Buňky budou osazeny na zhutněné vrstvě makadamu frakce 32-63 mm tloušťky 100 mm.  

 

Celkem budou na staveništi umístěny 2 šatny pro pracovníky a 1 kancelářská buňka 

stavbyvedoucího. Dimenzování zázemí pracovníků viz příloha 3: Návrh počtu prvků zázemí 

zařízení staveniště, tabulka 8 – Návrh počtu kanceláří a šaten.   
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Obrázek č. 11 – Kancelářská a šatní buňka 

 

6.2.4. Sanitární buňka AB-CONT SB6 

Sanitární buňka bude sloužit všem pracovníkům a ostatním oprávněným osobám. Buňka 

je vybavena 2 sprchovacími kabinami, 4 umyvadly, 2 toaletními kabinami se záchodovou 

mísou a 2 pisoáry. Přívod elektrické energie je veden z přední strany buňky. Přívod elektrické 

energie je řešen pětipinovou vidlicí s napětím 400 V a proudem 32 A. Buňka disponuje 

vlastním rozvaděčem a elektrickým bojlerem s 220 litrovým zásobníkem na teplou vodu. 

Přívod vody je řešen přípojkou s průměrem 3/4“. Kanalizační přípojka má průměr DN 110. 

Osvětlení buňky je řešeno soustavami zářivek o výkonu 2 x 36 W. Buňka bude osazena na 

zhutněné vrstvě makadamu frakce 32-63 mm tloušťky 100 mm. Dimenzování počtu 

hygienických zařízení viz příloha 3: Návrh počtu prvků zázemí zařízení staveniště, tabulka 9 – 

Návrh počtu hygienických zařízení. 

 

 
Obrázek č. 12 – Sanitární buňka 

 

6.2.5. Skladovací kontejner AB-CONT velikosti 20“ 

Skladovací kontejner bude sloužit na skladování drobného materiálu, nářadí a materiálu, 

který není vhodné vystavovat povětrnostním vlivům. Půdorysné rozměry kontejneru 
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jsou 2438 x 6058 mm. Výška kontejneru je 2591 mm. Podlaha je zhotovena z ocelového 

rýhovaného plechu 3+1 mm "slza". Vrata jsou dvoukřídlá jištěna uzavíracími tyčemi opatřena 

profilovou těsnící gumou. Manipulace s kontejnerem je možná pomocí vysokozdvižného 

vozíku Agrimac TH250. Kontejner bude osazen visacím zámkem. Skladovací kontejnery budou 

osazeny na zhutněné vrstvě makadamu frakce 32-63 mm tloušťky 100 mm.  

 

 
Obrázek č. 13 – Skladovací kontejner AB-CONT velikosti 20“ 

 

6.2.6. Dopravní komunikace v prostoru staveniště  

Doprava materiálu a strojů na staveniště bude probíhat pomocí tahače s různými typy návěsů 

– s plochou ložnou plochou a funkci teleskopického roztažení, klasickým dopravním návěsem, 

podvalníkem a dumprem pro převoz sypkých hmot. Materiál na staveništi bude složen 

a přepraven vysokozdvižným vozíkem. Na staveništi se budou dále pohybovat mobilní jeřáby, 

nákladní automobily, automobil s valníkem a hydraulickou rukou nebo staveništní dodávka.  

 

Dopravní komunikace budou zhotoveny z betonového recyklátu frakce 0/32 mm, mocnosti 

150 mm a únosnosti 35 MPa. Nejužší místo komunikace je 5,00 m. Staveniště bude průjezdné. 

Nejmenší poloměr oblouku zatáčení je 6,00 m při nájezdu z obytné zóny na staveništní 

komunikaci. Další poloměry zatáček jsou 9,00 m, 12,00 m a 15,00 m. Komunikace pro pěší není 

navržená. Rychlost pojíždění mechanismů bude snížená na 15 km/h.  

 

6.2.7. Skladovací plochy   

Podloží skladovacích ploch bude zhotoveno z betonového recyklátu tloušťky 150 mm a frakce 

0-32 mm. Skladovací plochy budou zhutněny vibrační deskou nebo vibračním válcem a budou 

mít nosnost minimálně 35 MPa. Skládky budou odvodněny díky propustnosti podloží 

a mírnému sklonu. Minimální sklon skládky bude 2 %. Spádová vrstva bude zhotovena z větší 

tloušťky betonového recyklátu. Spád bude směřovat vždy směrem od budovy na odkrytou 

zeminu, kde bude odváděná vlhkost vsakovat. Dimenzování skládek viz Příloha 5: Dimenzování 

skládek a předzásobení. Po zhotovení betonové podlahy v 1.NP a celkovém vyzrání betonu 

po 28 dnech ode dne betonáže, bude možné skladovat materiál v prostorech skladů 



70 

 

na ochranné vrstvě geotextilie nebo dřevěných paletách tak, aby nebyla podlaha poškozená 

skladováním materiálu.   

 

6.2.8. Kónické betonové stožáry 

Prefabrikované železobetonové stožáry budou sloužit k průvěsu přípojky elektrické energie 

a internetové sítě. Stožár bude kotven vetknutím do země minimálně 1500 mm. Celková délka 

stožáru je 9 m. Horní průměr stožáru je 115 mm. Průvěs bude v minimální výšce 5,00 m 

nad přilehlou areálovou komunikací. Stožár bude vetknut 600 mm od okraje komunikace k ose 

stožáru. Při zásypu stožáru bude zemina řádně zhutněná ve vrstvách max. 500 mm. 

Pro zajištění bezpečnosti bude stožár označen žluto černým střídavým nátěrem do výšky 

2,00 m od zeminy.   

 

 
Obrázek č. 14 – Kónický betonový stožár 

 

6.2.9. Kontejner pro skladování směsného stavebního odpadu 

Kontejner bude sloužit ke skladování veškerého směsného stavebního odpadu. Kontejner 

bude vždy označen dočasnou cedulí k určení druhu odpadu. Před odvozem kontejneru bude 

cedule vždy demontována a po výměně kontejneru opětovně namontována. Kontejner 

má rozměry 3,40 x 2,10 x 1,65 m. Celkový objem kontejneru je 9 m3.  

 

 
Obrázek č. 15 – Kontejner pro skladování stavebního odpadu 

 

6.2.10. Kontejnery pro skladování tříděného odpadu 

Pro tříděný odpad bude zařízení staveniště vybaveno 5 kusy plastových kontejneru. 

Kontejnery jsou určené pro tříděny odpad – plast, sklo, papír, nebezpečné odpady a komunální 

odpad. Kontejnery budou dle druhu odpadu barevně rozlišeny a označeny nálepkou. 

Kontejner je pro jednodušší manipulaci osazen čtyřmi pryžovými otočnými kolečky. 

Pro zamezení pohybu kontejneru slouží brzdy osazené na dvou kolečkách. Rozměr kontejneru 

je 1,37 x 1,07 x 1,465 m. Objem kontejneru je 1100 litrů.   
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Obrázek č. 16 – Kontejner pro skladování tříděného odpadu 

 

6.2.11. Sorpční sada  

K dispozici bude na stavbě havarijní sorpční souprava v mobilním plastovém boxu 64 l 

s chemickými sorbenty. Kontaminovaná zemina bude vytěžena a odvezena na skládku 

s nebezpečným odpadem. Sorpční sada bude trvale k dispozici v obytné buňce 

stavbyvedoucího.   

 

Sada obsahuje: 

− 25x sorpční rohože  

− 4x sorpční had 

− 3x sorpční polštář 

− 1x rychlotuhnoucí tmel REO 

− 3x úložný sáček 

− 3x výstražná nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD 

− 1x čelovka 

− 1x ochranné rukavice 

− 1x schránka 64 l 

− 1x podvozek 

 
Obrázek č. 17 – Sorpční sada 
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7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Mezi prvky zařízení staveniště, které vyžadují ohlášení patří oplocení, stavební buňky, sanitární 

buňky, skladovací kontejnery, dva stožáry pro průvěs elektrické energie a komunikační sítě. 

Při podání žádosti pro stavební povolení bude zařízení staveniště součásti předložené 

projektové dokumentace pro společné projednání stavebního záměru se zařízením staveniště. 

Podrobný popis zmíněných prvků zařízení staveniště viz kapitola 6. Řešení zařízení staveniště 

včetně využití nových a stávajících objektů.  

 

8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou dodržovány zejména tyto právní 

předpisy:  

− Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

− Zákon č. 309/2006 Sb., 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 pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 

Před zahájením každé etapy bude vypracován plán BOZP se zhodnocením rizik výstavby a 

opatřeními rizik. Podrobné vyhodnocení rizik v etapě montáže střešního pláště viz samostatně 

řešený dokument Kontrolní a zkušební plán kvality pro montáž střešního pláště. Každý účastník 

výstavby bude seznámen a proškolen s plánem BOZP. Pro zabezpečení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci budou dodržovány technologické postupy a výrobní postupy dané projektovou 

dokumentaci a výrobci. Každý potvrdí vlastnoručním podpisem, že byl proškolen. 

 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí ve výstavbě 

Realizace stavebního záměru nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  

 

9.1. Ochrana ovzduší 

V době výstavby bude v okolí stavby zvýšena prašnost při užití těžké mechanizace. Povolené 

limity nebudou překročeny při aplikaci opatření proti prašnosti např. kropením staveništních 

komunikací vodou. Sypké hmoty budou skladovány v neporušených pytlích nebo nádobách 

k tomu určených a uzamykatelných skladovacích kontejnerech. Jiné vlivy pro negativní dopad 

na ovzduší nejsou předpokládané.  
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9.2. Ochrana podzemních vod  

Veškerý nebezpečný materiál a odpad bude skladován za podmínek neohrožujících 

kontaminaci půdy. Podmínky nakládání s materiály a produkty stanovují podmínky obsažené 

v technologickém předpisu, bezpečnostních listech a technických listech.  

 

Stav mechanizace bude pravidelně kontrolován. Pokud bude zjištěna závada nebo únik 

provozních kapalin, stroj bude neprodleně zajištěn proti volné kontaminaci půdy provozními 

kapalinami a závada bude odstraněna nebo stroj odvezen. Poškozenou mechanizaci nelze při 

výstavbě užívat. Pokud bude půda kontaminována nebezpečnými látkami, je nutné podstoupit 

opatření pro odstranění kontaminace za použití chemické sorpční soupravy nebo odtěžením 

půdy a jejím odvozem.  

 

Odpad ze sanitární buňky bude sveden do revizní šachty splaškové kanalizace.  

 

9.3. Likvidace odpadu   

Při likvidaci a nakládáním s odpadem budou dodržené právní předpisy: 

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

− Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů  

 

Odvoz odpadů bude zajišťovat kvalifikovaná společnost v souladu s platnými legislativními 

předpisy. Pro skladování odpadů budou dodrženy podmínky dle technologického předpisu, 

bezpečnostních listů a technických listů materiálu.  

 

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Dílčí termíny jsou zobrazeny v časovém harmonogramu viz P7. Časový harmonogram hlavního 

stavebního objektu.  

 

− Zahájení výstavby: Duben 2020 

− Ukončení výstavby: Únor 2021 
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Příloha 1: Výpočet spotřeby vody zařízení staveniště  

 

A) Spotřeba vody pro hygienické a sociální účely 

Tabulka 1 – Spotřeba vody pro hygienické a sociální účely 

Položka Množství MJ 
Střední 
norma 
[l/MJ] 

Množství 
vody [l] 

Pracovník – hygienické účely 16 člověk 35 560 

Pracovník – sprcha 14 člověk 45 630 

Celkem spotřeba vody pro hygienické a sociální účely – A 1190 

 

B) Spotřeba vody pro provozní účely  

Tabulka 2 – Spotřeba vody pro provozní účely 

Položka Množství MJ 
Střední 
norma 
[l/MJ] 

Množství 
vody [l/den] 

Výroba malty a ošetřování mísicích zařízení 3,4 m3/den 180 612 

Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) 10,1 m3/den 275 2777,5 

Celkem spotřeba vody pro hygienické a sociální účely – B 3389,5 

 

C) Spotřeba vody pro technologické účely 

Tabulka 3 – Spotřeba vody pro technologické účely 

Položka Množství MJ 
Střední 
norma 
[l/MJ] 

Množství 
vody [l] 

Mytí nákladních vozidel  3 vozidlo 1000 3000 

Mytí pracovních pomůcek 1 den 500 500 

Celkem spotřeba vody pro hygienické a sociální účely – C 3500 

 

Pro výpočet maximální spotřeby vody byl určen den s maximálním nasazením pracovníků. 

Výpočtem je určena okamžitá spotřeba vody a dle tabulky zvolen minimální průměr vodovodní 

přípojky.  

 

𝑄𝑛 = (∑ 𝑃𝑛  ×  𝐾𝑛) ÷ (𝑡 × 3600) 

 

𝑄𝑛 = (𝐴 × 2,7 + 𝐵 × 1,5 + 𝐶 × 2,0) ÷ (𝑡 × 3600) 

 

𝑄𝑛 = (1190 × 2,7 + 3389,5 × 1,5 + 3500 × 2,0) ÷ (8 × 3600) 

 

𝑸𝒏 = 𝟎, 𝟓𝟒 𝒍/𝒔 
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Kde: Qn – okamžitá spotřeba vody [l/s] 

 Pn – spotřeba vody za den [l/den] 

 Kn – Koeficient nerovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy 1,5; pro sociálně 

               hygienické potřeby 2,7; pro dopravní hospodářství 2,0) 

t – trvání směny [h] 

 

Určení průměru potrubí vodovodní přípojky: 

Tabulka 4 – Průtok potrubím ve vztahu s jmenovitou světlostí potrubí 

Spotřeba vody Qn [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 

Jmenovitá světlost [mm] 15 20 25 32 40 50 

 

Předpokládaný odběr vody zařízení staveniště byl stanoven 0,56 l/s. Dle tabulky je navrženo 

potrubí minimální vnitřní světlosti DN25 s okamžitou spotřebou vody 0,65 l/s.  
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Příloha 2: Výpočet spotřeby elektrické energie 

 

Pro výpočet byl stanoven přelom listopadu a prosince dle největší vytíženosti elektrické sítě.  

 

P1) Příkon elektromotorů stavebních strojů 

Tabulka 5 – Příkon elektromotorů stavebních strojů 

Položka 
Příkon stroje 

[kW] 
Množství 

[ks] 
Příkon 

celkem [kW] 

Nabíječka aku vrtacího šroubováku SF 8M-A22 0,350 4 1,400 

Průmyslový vysavač BOSCH GAS 35 M AFC 
Professional 1,380 1 1,380 

Strojní omítačka M-TEC M6       

     Čerpací motor 5,500 1 5,500 

     Dopravní motor 0,950 1 0,950 

     Kompresor 1,100 1 1,100 

     Vodní čerpadlo 0,370 1 0,370 

Teleskopická bruska na sádrokarton 
POWERPLUS POWX0477 COMBI 0,710 1 0,710 

Vrtací kladivo TE 2-M 0,650 3 1,950 

Otopné těleso buňky 2,000 4 8,000 

Celkem příkon P1 21,360 

 

P2) Příkon osvětlení vnitřních prostor 

Tabulka 6 – Příkon osvětlení vnitřních prostor 

Osvětlený prostor 
Příkon 

osvětlení 
[kW/m2] 

Plocha 
[m2] 

Příkon 
celkem [kW] 

Sklady 0,003 30 0,090 

Osvětlení na stavbě  0,013 150 1,950 

Osvětlení obytné buňky 0,020 45 0,900 

Osvětlení buňky se soc. zázemím  0,010 15 0,150 

Celkem příkon P2 3,090 

 

P3) Příkon osvětlení venkovních prostor 

Tabulka 7 – Příkon osvětlení venkovních prostor 

Osvětlený prostor 
Příkon 

osvětlení 
[kW/m2] 

Plocha 
[m2] 

Příkon 
celkem [kW] 

Osvětlení staveniště 0,010 400 4,000 

Celkem příkon P3 4,000 
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𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 𝑃1 + 0,8 × 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,7 × 𝑃1)2 

 

𝑆 = 1,1 × √(0,5 × 21,360 + 0,8 × 3,090 + 4,000)2 + (0,7 × 21,360)2 

 

𝑺 =25,03 kW 

 

Kde: 1,1 – koeficient ztráty současnosti elektrických motorů 

0,5-0,7 – koeficient současnosti elektrických motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

Pro staveniště byl stanoven maximální příkon 25,03 kW.  
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Příloha 3: Návrh počtu prvků zázemí zařízení staveniště 

Návrh počtu kanceláří a šaten 

Tabulka 8 – Návrh počtu kanceláří a šaten 

Číslo Povolání 
Požadovaná 

plocha na 
pracovníka [m2] 

Počet 
pracovníků 

Požadovaná 
plocha [m2] 

Návrh 
Navržená 

plocha [m2] 

1 Stavbyvedoucí 15 1 15 1x 2,5 x 6 m 15 

2 Pracovník 1,5-2 14 21-28 2x 2,5 x 6 m 30 

 

Návrh počtu hygienických zařízení 

Tabulka 9 – Návrh počtu hygienických zařízení 

Typ požadavku Podmínka 
Počet 

pracovníků 
Požadavek 

Umývadlo 1 ks / 10 osob 16 2 ks 

Sprchová 
kabina 1 ks / 15 osob 16 2 ks 

WC 2 sedadla / 11-50 mužů 16 2 ks 

 

Pro sanitární potřeby pracovníku byla navržena sanitární buňka, která je vybavena 4 umyvadly, 

2 sprchovými kabinami, 2 toaletními kabinami a 2 pisoáry.  
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Příloha 4: Náklady zařízení staveniště 

P4.1. Přípojky zařízení staveniště 

Vodovodní přípojka 

Tabulka 10 – Rozpočet vodovodní přípojky 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Montáž  100 m 40,6 4060 

2 Demontáž 100 m 40,6 4060 

3 Materiál  100 m 201,4 20140 

Celkem za vodovodní přípojku 28260 

Ceny za MJ jsou stanoveny dle RTS.  

 

Přípojka elektrické energie 

Tabulka 11 – Rozpočet přípojky elektrické energie 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Stožár montáž 2 ks 6910,00 13820,00 

2 Stožár demontáž 2 ks 5860,00 11720,00 

3 Přípojka NN 60 m 498,16 29889,60 

4 Rozvody NN ZS 80 m 498,16 39852,80 

5 Rozvaděče 2 ks 13884,00 27768,00 

Celkem za vodovodní přípojku 123050,4 

Ceny za MJ jsou stanoveny dle RTS.  

 

Kanalizace 

Tabulka 12 – Rozpočet přípojky kanalizace 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Montáž, materiál, zemní práce 8 m 1128,1 9024,8 

2 Demontáž  8 m 183,66 1469,28 

Celkem za kanalizační přípojku 10494,08 

Ceny za MJ jsou stanoveny dle RTS.  

 

Internet 

Tabulka 13 – Rozpočet přípojky internetu 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Montáž kabelu 30 m 0 0 

2 Demontáž kabelu 30 m 35 1050 

3 Zapůjčení routeru 1 ks 1303,48 1303,48 

Celkem za internetovou přípojku 2353,48 

Místní poskytovatel internetu si účtuje nulovou sazbu za provedení přípojky. 

 

Celková cena za přípojky je 136 390 Kč.  
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P4.2. Oplocení staveniště 

Oplocení bude zhotoveno z mobilního plotu Tempoline. Pronájem plotu je 6 Kč za den 

pronájmu 1 bm.  

 

Tabulka 14 – Rozpočet oplocení staveniště 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Pronájem oplocení - 330 dnů 264 bm 1980 522720 

2 Doprava 369 km 30 11070 

3 Montáž  264 bm 100 26400 

4 Montáž  264 bm 100 26400 

Celkem za mobilní oplocení Tempoline 586590 

Cena za pronájem 1 bm byla stanovena jako 6 Kč x 330 dní = 1980 Kč 

 

P4.3. Sociální zázemí ZS  

Pronájem buněk 

Tabulka 15 – Rozpočet pronájmu buněk 

číslo Položka  počet MJ počet MJ Kč/MJ 
Kč 
celkem 

1 Obytná buňka 3 ks 10 měsíc 3600 108000 

2 Sanitární buňka 1 ks 10 měsíc 8400 84000 

3 Skladovací kont. 2 ks 10 ks 2400 48000 

Celkem za pronájem buněk 240000 

 

Doprava buněk na stavbu  

Tabulka 16 – Rozpočet dopravy buněk 

číslo Položka  počet MJ počet MJ 
jednorázový 
poplatek [Kč] Kč/km 

Kč 
celkem 

1 Obytná buňka 2 ks 35 km 800 40 2800 

2 Obytná buňka 1 ks 35 km 400 35 1625 

3 Skladovací kont. 2 ks 35 ks 800 40 2800 

Celkem za dopravu buněk 7225 

 

Čištění buněk 

Tabulka 17 – Rozpočet čištění buněk 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Obytná buňka 3 ks 1000 3000 

2 Sanitární buňka 1 ks 2500 2500 

3 Skladovací kontejner 2 ks 500 1000 

Celkem za čištění buněk 6500 
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Nakládání a skládání buněk 

Tabulka 18 – Rozpočet nakládání a skládání buněk 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

Jeřábnické práce (sklad) 

1 Obytná buňka 3 ks 500 1500 

2 Sanitární buňka 1 ks 500 500 

3 Skladovací kontejner 2 ks 500 1000 

Jeřábnické práce (stavba) 

1 Obytná buňka 3 ks 1000 3000 

2 Sanitární buňka 1 ks 1000 1000 

3 Skladovací kontejner 2 ks 1000 2000 

Celkem za jeřábnické práce 9000 

 

Celková cena za sociální zázemí zařízení staveniště je 262 725 Kč. 

 

P4.4. Sorpční sada 

Tabulka 19 – Rozpočet sorpční sady 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Sorpční sada KIT332 1,00 ks 7290 5220,00 

Celkem za zpevněné plochy 5220,00 

 

P4.5. Zpevněné plochy  

Tabulka 20 – Rozpočet zpevněných ploch 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Betonový recyklát fr. 0-32 mm 346,58 m3 230 79713,01 

2 Hrubé kamenivo fr. 32-63 mm 9,00 m3 1225 11025,00 

3 Hutnění podloží 355,58 m3 5,1 1813,45 

Celkem za zpevněné plochy 92551,46 

 

Celková cena za zpevněné plochy je 65 392 Kč. 

 

P4.6. Kontejnery na odpad   

Kontejner na stavební suť 

Tabulka 21 – Rozpočet kontejneru na stavební suť 

číslo Položka  počet MJ počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Přistavení kontejneru s odvozem 20,00 krát     1300 26000,00 

2 Příplatek za km 6,00 km 20 krát 25 3000,00 

3 Pronájem na den 330,00 m3     50 16500,00 

Celkem za kontejner na stavební suť 29000,00 

Cena byla stanovena za předpokladu odvozu suti 2x za měsíc.  
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Kontejnery o objemu 1100 l 

Tabulka 22 – Rozpočet kontejnerů o objemu 1100 l 

číslo Položka  počet MJ Kč/MJ Kč celkem 

1 Komunální odpad – odvoz 1x za týden 1,00 ks 7290 7290,00 

2 Plasty – odvoz 1x za 2 týdny 1,00 ks 4008 4008,00 

3 Papír – odvoz 1x za 2 týdny 1,00 ks 4008 4008,00 

4 Nebezpečný odpad – odvoz 1x za 2 týdny 1,00 ks 4008 4008,00 

Celkem za zpevněné plochy 19314,00 

 

Celková cena za kontejnery na odpad je 19 314 Kč. 

 

P4.7. Závěr   

Celkové náklady za provoz zařízení staveniště byly stanoveny na 1 132 559 Kč. Podrobný 

propočet viz níže.  
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Příloha 5: Dimenzování skládek a předzásobení 

Skládky jsou dimenzovány svojí plochou na skladování fasádních panelů. Fasádní vykazují 

největší potřebu pro skladovací prostor.  

 

P5.1. Severní skládka 

𝑍 =
𝑄

𝑇
× 𝑛 

 

𝑍 =
88,76

1
× 5 

 

𝑍 = 443,8 𝑚2 

 

Kde: Z – množství materiálu, které bude uskladněno 

Q – Spotřeba materiálu v čase T [m2/den] 

 T – doba montáže Q [den] 

 n – počet dní předzásobení  

  

𝐹0 =
𝑍

𝑞
 

 

𝐹0 =
443,8

7
 

 

𝐹0 = 63,4 𝑚2 

 

Kde: F0 – plocha skládky [m2] 

 q – množství materiálu skladovaného na 1 m2 

 

𝐹 =
𝐹0

𝛽
 

 

𝐹 =
63,4

0,85
 

 

𝑭 = 𝟕𝟒, 𝟔 𝒎𝟐  

 

Kde: 𝛽 – součinitel využití skladovací plocha 

 F – Skladovací plocha zvýšená o manipulační prostor 

 

Je navržená skladovací plocha 12 x 6,5 m s plochou 78 m2. Předzásobení je možné na 5 dní.  
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P5.2. Západní skládka 

Východní skládka bude dimenzována na pětidenní předzásobení stejně jako severní skládka. 

Vzhledem k délce panelů cca 6 m bude délka skládky 20 m pro uskladnění 3 prvků v délce. 

Šířka panelů je 1,00 m, proto bude skládka široká 4,5 m pro uskladnění 4 prvků vedle sebe.  

 

Je navržená skladovací plocha 20 x 4,5 m s plochou 90 m2. Předzásobení je možné na 5 dní. 

P5.3. Jižní skládka 

𝑍 =
𝑄

𝑇
× 𝑛 

 

𝑍 =
88,76

1
× 3 

 

𝑍 = 266,3 𝑚2 

 

Kde: Z – množství materiálu, které bude uskladněno 

Q – Spotřeba materiálu v čase T [m2/den] 

 T – doba montáže Q [den] 

 n – počet dní předzásobení  

  

𝐹0 =
𝑍

𝑞
 

 

𝐹0 =
266,3

7
 

 

𝐹0 = 38,1 𝑚2 

 

Kde: F0 – plocha skládky [m2] 

 q – množství materiálu skladovaného na 1 m2 

 

𝐹 =
𝐹0

𝛽
 

 

𝐹 =
38,1

0,85
 

 

𝑭 = 𝟒𝟒, 𝟗 𝒎𝟐  

 

Kde: 𝛽 – součinitel využití skladovací plocha 

 F – Skladovací plocha zvýšená o manipulační prostor 
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Je navržená skladovací plocha 7,00 x 6,50 m s plochou 45,5 m2. Předzásobení je možné na 

3 dny.  

 

P5.4. Východní skládka 

𝑍 =
𝑄

𝑇
× 𝑛 

 

𝑍 =
88,76

1
× 5 

 

𝑍 = 443,8 𝑚2 

 

 

Kde: Z – množství materiálu, které bude uskladněno 

Q – Spotřeba materiálu v čase T [m2/den] 

 T – doba montáže Q [den] 

 n – počet dní předzásobení  

  

𝐹0 =
𝑍

𝑞
 

 

𝐹0 =
443,8

7
 

 

𝐹0 = 63,4 𝑚2 

 

Kde: F0 – plocha skládky [m2] 

 q – množství materiálu skladovaného na 1 m2 

 

𝐹 =
𝐹0

𝛽
 

 

𝐹 =
63,4

0,85
 

 

𝑭 = 𝟕𝟒, 𝟔 𝒎𝟐   

 

Kde: 𝛽 – součinitel využití skladovací plocha 

 F – Skladovací plocha zvýšená o manipulační prostor 

 

Je navržená skladovací plocha 12,5 x 6,5 m s plochou 81,25 m2. Předzásobení je možné na 

5 dní.  
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1. Hlavní stavební stroje  

Výběr zvedacích mechanismů proběhl dle přílohy 1: Návrh sestavy zvedacích mechanismů 

z finančního hlediska. 

 

1.1. Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050/1 

Mobilní jeřáb je navržen primárně pro montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu. 

Ověření nosnosti mobilního jeřábu viz příloha P6 Průkaz montovatelnosti mobilním jeřábem 

Liebherr LTM 1050/1, pozice 1 a P7 Průkaz montovatelnosti mobilním jeřábem Liebherr LTM 

1050/1, pozice 2. Mobilní jeřáb je určen k montáži veškerých prvků montovaného skeletu, 

ocelových konstrukcí, nosné konstrukce střešního pláště z trapézových plechů a světlíků. 

Pro montáž nebude použita prodlužovací příhradová špička.  

 

Technické parametry: 

− Maximální nosnost:    50 t 

− Maximální vyložení ramene:   40(56) m 

− Maximální montážní vzdálenost:  42 m 

− Maximální nosnost při max. mont. vzd.:  1 t  

− Maximální montážní výška:   40(57) m 

 

 
Obrázek č. 18 – Zátěžový diagram mobilního jeřábu Liebherr LTM 1050/1 

 

 
Obrázek č. 19 – Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050/1 
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1.2. Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

Mobilní jeřáb je navržen pro montáž fasádních sendvičových panelů Kingspan KS1000FR 

a pro přepravu materiálu při montáži střešního pláště. Minimální nosnost jeřábu je 1,4 t.  

 

Posudek: 

Nejtěžší montovaný panel vážící 163,5 kg v kombinací s vakuovou přísavkou Cladboy GB2-250, 

která váží 60 kg, váží sestava celkem 243,5 kg. Jeřáb má minimální nosnost 1,4 t. Mobilní jeřáb 

nemá žádné omezení při montáži fasádních panelů.  

 

Při montáži střešního panele je nejtěžší břemeno paleta s tepelnou izolací z minerální vlny. 

Břemeno má hmotnost 534 kg. Jeřáb má minimální nosnost 1,4 t. Mobilní jeřáb nemá žádné 

omezení při montáži střešního pláště. 

 

Technické parametry: 

− Maximální nosnost:    35 t 

− Maximální vyložení ramene:   30(45) m 

− Maximální montážní vzdálenost:  26 m 

− Maximální nosnost při max. mont. vzd.:  1,4 t  

− Maximální montážní výška:   30(44) m 

 

 
Obrázek č. 20 – Zátěžový diagram mobilního jeřábu Liebherr LTM 1030-2.1 
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Obrázek č. 21 – Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

 

1.3. Dozer CAT D8T s radlicí 8U 

Dozer je navržen pro shrnutí ornice i s travinami a vyrovnání pilotážní pláně do požadované 

výšky. Dozer bude dovezen na staveniště tahačem Volvo FH 16 s podvalníkem 

Goldhofer STZ L5.  

 

Technické parametry: 

− Výkon motoru:   242,0 kW 

− Provozní váha stroje:   38 351,0 kg 

− Objem nádrže:   600 l 

− Šířka radlice 8U:   4 267,0 mm 

− Objem radlice 8U:   11,7 m3 

 

 
Obrázek č. 22 – Dozer CAT D8T 

 

1.4. Kolové rypadlo CAT M320F se lžíci GENERAL DUTY BUCKET 900 MM 

Kolové rypadlo CAT M320F je navrženo pro hlavní těžbu zeminy stavební jámy. Dále bude 

rypadlo použito při výkopových pracích pro desku opěrných zdí a nakládce zeminy a ornice 

z deponií na nákladní auto pro následný převoz zeminy.  

 

Technické parametry: 

− Provozní hmotnost stroje:   20 650 kg 

− Maximální horizontální dosah rypadla: 8 170 mm 

− Maximální hloubka hloubení:  6 235 mm 

− Objem lopaty:     0,95 m3 

− Šířka lopaty:     900 mm 
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Obrázek č. 23 – Dosah ramene rypadla CAT M320F 

 

 
Obrázek č. 24– Kolové rypadlo CAT M320F 

 

1.5. Rypadlonakladač JCB 3CX 

Rypadlonakladač je navržen pro pomocné práce při těžení zeminy, výkopy kanalizačních 

přípojek, přepravu materiálu, svahování zásypu a svahování ornice. Při navážení štěrkodrtí 

pro podloží podlahy 1.NP bude rypadlonakladač navážet a rovnat materiál do nepřístupných 

míst grejdru. Rypadlonakladač bude osazen svahovací lopatou a lopatou s prohloubeným 

profilem. Vepředu bude rypadlonakladač osazen lopatou 6-v-1 s šesti funkcemi lopaty.  

 

Technické parametry: 

− Maximální hloubka hloubení rypadla: 5 970 mm 

− Maximální horizontální dosah rypadla: 5 370 mm 

− Šířka výkopové lopaty rypadla:  800 mm 

− Objem výkopové lopaty rypadla:  0,30 m3 

− Šířka svahovací lopaty rypadla:  1 525 mm 

− Objem svahovací lopaty rypadla:  0,22 m3 
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− Šířka přední lopaty 6-v-1:   2 230 mm 

− Objem navršené lopaty 6-v-1:  1,0 m3  

 

 
Obrázek č. 25 – Rypadlonakladač JCB 3CX 

 

1.6. Nákladní automobil TATRA 815 S1 6x6  

Tatra je navržena pro přepravu vytěžené zeminy a ornice do deponie na staveništi a na trvalou 

skládku vzdálenou 5,4 km od místa stavby.  

 

Technické parametry: 

− Maximální rychlost:    80 km/h 

− Maximální užitečné zatížení:   10 700 kg 

− Objem sklápěcí korby:   8 m3 

− Pohotovostní hmotnost:   11 300 kg 

− Počet válců:     10 

− Zdvihový objem motoru:   15 833,6 cm3 

− Výkon motoru:    200 kW 

 

 
Obrázek č. 26 – TATRA 815 S1 6x6  

 

1.7. Grejdr CAT 120M 

Grejdr je navržen pro dočištění a srovnání pilotážní pláně do roviny, srovnání plochy do roviny 

při stabilizaci zeminy vápnem a pro rozhrnování podloží pod podlahu 1.NP.  

 

Technické parametry: 

− Provozní hmotnost stroje:   14,10-18,90 t 

− Šířka radlice:     3,668 m 

− Výška radlice:     610 mm 
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− Maximální dosah ramene  

mimo pneumatiky vpravo:   1 905 mm 

           vlevo:   1 742 mm 

− Výkon motoru:    136 kW 

 

 
Obrázek č. 27 – Grejdr CAT 120M 

 

1.8. Dávkovač pojiv MAN Streumaster SW16MC 

Dávkovač pojiv bude dávkovat bílé vápno při stabilizaci podloží na 40 kg/m3.  

 

Technické parametry: 

− Výkon motoru:    324 kW 

− Provozní hmotnost:    10,83 t 

− Povolená hmotnost:    26,00 t 

− Objem nádrže:    16 m3 

 

 
Obrázek č. 28 – Dávkovač pojiv MAN Streumaster SW16MC 

 

1.9. Traktor MASSEY Ferguson 8680 

Traktor je navržen pro stabilizaci zeminy vápnem. Na traktor bude zavěšen stabilizátor zeminy 

Wirtgen WS 250.  

 

Technické parametry: 

− Výkon motoru:     250 kW 

− Obsah motoru:     8,4 l 

− Počet válců:      6 

− Maximální zdvihací síla:    12 000 kg 

− Palivová nádrž:    590 l 
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Obrázek č. 29 – Traktor MASSEY Ferguson 8680 

 

 

1.10. Stabilizátor zeminy Wirtgen WS 250 

Stroj byl navržen pro stabilizaci zeminy. Stroj bude mísit zeminu s vápnem v mocnosti 200 mm.  

 

Technické parametry: 

− Výkon motoru:    180 kW 

− Provozní hmotnost:    5 000 kg 

− Max. pracovní šíře:    2 500 mm 

− Pracovní hloubka:    0-500 mm 

 

 
Obrázek č. 30 – Stabilizátor zeminy Wirtgen WS 250 

 

1.11. Zemní válec HAMM 3516 HT  

Stroj byl navržen pro stabilizaci zeminy a pro hutnění zásypu – podloží pro podlahu 1.NP. Stroj 

ukončí fázi stabilizace zeminy řádným zhutněním povrchu. Na stavbu bude dovezen tahačem 

Volvo FH 16 s podvalníkem Goldhofer STZ L5.  

 

 

Technické parametry: 

− Výkon motoru:    155 kW 

− Provozní hmotnost:    16,00 t 

− Oscilace (frekvence vibrací):   30/40 Hz 

− Amplituda:     1,90/0,90 mm 

− Pracovní šířka:    2,14 m 
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Obrázek č. 31 – Zemní válec HAMM 3516 HT 

 

1.12. Beranící souprava KPF 22G 

Beranící souprava je navržena ke zhotovení pilot typu FRANKI. Souprava zhotoví piloty 

o průměru 520 a 610 mm délky 5 a 6 m. Na stavbu bude dovezena tahačem Volvo FH 16 

s podvalníkem Goldhofer STZ L5.  

 

Technické parametry: 

− Šířka soupravy:     3 900 mm 

− Šířka pásů:      900 mm 

− Délka soupravy:     6 840 mm 

− Průměr pažnice:    520; 610 mm 

− Maximální délka pažnice:   13 m 

− Váha beranidla:    3,00 t 

 

 
Obrázek č. 32 – Beranící souprava KPF 22G 

 

1.13. Vrtná souprava Casagrande B180HD 

Vrtná souprava je navržena pro provedení 6 ks vrtaných pilot o průměru 600 mm a délce 4 m. 

Na stavbu bude dovezena tahačem Volvo FH 16 s podvalníkem Goldhofer STZ L5. 

 

Technické parametry: 

− Maximální vrtaný průměr:   1800 mm 

− Maximální vrtaný průměr s oscilací:  1500 mm 
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− Maximální hloubka vrtání:   68 m 

− Šířka soupravy:     3 900 mm 

− Šířka pásů:      700 mm 

 

 
Obrázek č. 33– Vrtná souprava Casagrande B180 HD 

 

1.14. Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2554 V8 s hydraulickou rukou Fassi 360 

Nákladní automobil bude sloužit pro přepravu materiálu a výrobků. Ve fázi přípravy budou 

dovezeny na staveniště veškeré prvky mobilního oplocení Tempoline. V době provádění pilot 

budou pomocí ruky Fassi 360 naloženy armokoše a přepraveny na místo montáže. Dále budou 

přepravovány na staveniště ocelové konstrukce.  

 

Technické parametry: 

− Celková hmotnost:    25 000 Kg 

− Výkon motoru:    397 kW 

− Ložná plocha korby:     2,48x6,2 m 

− Horizontální dosah hydraulické ruky: 16,7 m 

− Maximální vyložení hydraulické ruky: 20 m 

− Maximální nosnost hydraulické ruky: 11,5 t 

− Minimální nosnost hydraulické ruky: 1,44 t 

 
Obrázek č. 34 – Zátěžový diagram hydraulické ruky Fassi 360 
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Obrázek č. 35 – Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2554 V8 s hydraulickou  

rukou Fassi 360 

 

1.15. Tahač Volvo FH 16 

Tahač je navržen pro přepravu materiálu, strojů a výrobků v kombinaci s podvalníkem 

Goldhofer STZ L5, návěsem Nooteboom OVB-48-03V a dumprem NW 28 AT / KW M2.  

 

Technické parametry: 

− Délka tahače:     6 540 mm 

− Šířka tahače:     2 495 mm 

− Výška tahače:     3 496 mm  

− Počet náprav:     3 

− Počet hnaných kol:    6x4 

− Výkon motoru:    552 kW 

− Váha tahače:     9 160 kg 

 

 
Obrázek č. 36 – tahač Volvo FH 16 

 

1.16. Podvalník Goldhofer STZ L5 

Podvalník je navržen pro přepravu strojů na staveniště. V kombinaci s tahačem Volvo FH 16 

bude souprava přepravovat dozer CAT D8T, zemní válec HAMM 3516 HT, grejdr CAT 120M, 

beranící soupravu KPF 22G a vrtnou soupravu Casagrande B180HD.  

 

Technické parametry: 

− Celková dovolená hmotnost vozidla:  76 000 kg 

− Nosnost:     56 950 kg 

− Nápravy:     5 

− Možnost prodloužení 1. krok:  7 650 mm 
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2. krok:  7 500 mm 

− Možnost rozšíření podvalníku:  2x250 mm 

 

 
Obrázek č. 37 – Podvalník Goldhofer STZ L5 

 

1.17. Návěs Nooteboom OVB-48-03V 

Návěs v kombinaci s tahačem Volvo FH 16 bude převážet veškeré prvky nosného 

montovaného železobetonového skeletu a předpjaté panely SPIROLL.  

 

Technické parametry: 

− Ložná délka:      13,5 m  

− Maximální ložná délka:    28,50 m 

− Maximální povolená hmotnost 

soupravy v rychlosti 80 km/h:   48 t 

− Váha návěsu:     12,58 t 

− Váha soupravy s vazníkem VK1:  39,34 t 

 

  
Obrázek č. 38 – Návěs Nooteboom OVB-48-03V 

 

1.18. Dumper NW 28 AT / KW M2 

Dumper v kombinaci s tahačem Volvo FH 16 bude navážet štěrkodrtě pro zásyp – podloží 

pro betonovou podlahu 1.NP. 

 

Technické parametry: 

− Objem korby:     28 m3 

− Celková délka:     8 850 mm 
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− Celková šířka:      2 550 mm 

− Celková výška:     3 190 mm 

 

 
Obrázek č. 39 – Dumper NW 28 AT / KW M2 

 

1.19. Návěs KRONE PROFI LINER SDP 27 elB4 

Náves byl navržen pro přepravu většího množství materiálu na paletách, který je náchylný 

na vlhkost, např. tepelné izolace z minerální vlny pro střešní plášť nebo sendvičové fasádní 

panely nebo objemnější materiál např. palety s broušeným zdivem.  

 

Technické parametry: 

− Šířka návěsu:     2,55 m 

− Délka návěsu:     13,62 m 

− Ložná plocha:     2,48 x 13,38 m 

− Nákladová výška:    2,65 m 

 

 
Obrázek č. 40 – Návěs KRONE PROFI LINER SDP 27 elB4 

 

 

1.20. Autodomíchavač Schwing Stetter C3 AM8C  

Autodomíchavač bude vozit beton pro monolitické konstrukce, piloty a hrubé podlahy. Beton 

bude vožen z betonárky vzdálené 9,5 km. Předpokládaná doba jízdy z betonárky na stavbu 

bude 12 minut.  

 

Technické parametry:  

− Jmenovitý objem:    8 m3 

− Geometrický objem:    14 120 l 

− Stupeň plnění:    56,7 % 

 



101 

 

 
Obrázek č. 41 – Autodomíchavač Schwing Stetter C3 AM8C 

 

1.21. Autočerpadlo Schwing S 28  

Autočerpadlo bude použito pro betonáž hrubých podlah. Pro dopravu betonu budou 

nainstalovány prodlužovací roury, které budou obsluhovat betonáři podlah. Výška stropů 

skladů je 11 m.  

 

Technické parametry:  

Potrubí:       DN 125 

Počet sekcí:       4 

Rozbalovací výška      5,85 m 

Maximální tlak:      108 bar 

Čerpací výkon:     136 m3/h 

 

 
Obrázek č. 42 – Autočerpadlo Schwing S 28 

 

1.22. Nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2 

Nákladní dodávka bude k dispozici pro převoz drobného materiálu ve všech etapách.  

 

Technické parametry: 

− Ložná plocha:     1784 x 3533 mm (4 europalety) 

− Nakládací výška:    1886 mm 

 

 
Obrázek č. 43 – Nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2 
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1.23. Montážní teleskopická plošina Genie S-45 XC 

Z montážní plošiny bude probíhat montáž prvků nosného skeletu. Ocelových konstrukcí 

a trapézových plechů střešního pláště, případně světlíku.  

 

Technické parametry: 

− Maximální pracovní výška:    15,39 m 

− Horizontální dosah:     11,02 m 

− Nosnost montážního koše:   300 kg 

 

 
Obrázek č. 44– Montážní teleskopická plošina Genie S-45 XC 

 

1.24. Nůžková montážní plošina Genie GS-4390 RT  

Nůžková montážní plošina byla navržena pro montáž fasádních panelů a ostatních prací 

po obvodě haly z vnější strany. Požadovaná pracovní výška je 12,50 m. Požadovaná pracovní 

délka je 6,25 m.  

 

Technické parametry: 

− Maximální pracovní výška:   14,75 m 

− Maximální pracovní délka:   7,38 m 

− Šířka podvozku:    1,83 m 

− Délka podvozku:    3,94 m 

 

 
Obrázek č. 45 – Nůžková montážní plošina Genie GS-4390 RT 
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1.25. Vysokozdvižný vozík Agrimac TH250 

Vysokozdvižný vozík bude přepravovat materiál po stavbě tam, kde bude třeba. Primárně 

je navržen pro složení nákladu ze soupravy s návěsem a manipulaci s nákladem na skládkách. 

S vysokozdvižným vozíkem bude možné složit palety s broušenými cihlami na nosnou 

konstrukci 2.NP (+4,520 m). Vysokozdvižný vozík je uzpůsoben pro pohyb v terénu.  

 

Technické parametry: 

− Nosnost:     2500 kg 

− Pohon:       diesel 

− Maximální zdvih:    6000 mm 

− Váha:      3950 kg 

 
Obrázek č. 46 – Vysokozdvižný vozík Agrimac TH250 

 

2. Menší stroje, nářadí a nástroje  

2.1. Vibrační deska Lumag RP300HPCA 

Vibrační deskou budou vibrovány plochy, kam se nedostane vibrační válec. Dále budou 

hutněny zásypy rýh. Deskou bude hutněn zásyp zeminy při obsypu haly. Deska bude 

přepravována nákladní dodávkou Ford Transit Van L3H2. Do výkopů a zářezů bude přemístěná 

vysokozdvižným vozíkem, rypadlem rypadlonakladače nebo kolového rypadla zavěšením 

na hák řetězu opatřený pojistkou.   

 

 Technické parametry: 

− Odstředivá síla:     38 kN 

− Hmotnost:     281 kg 

− Rozměr desky:    825 x 475 mm 

− Přídavné rozšíření desky:   825 x 80 mm 

 

 
Obrázek č. 47 – Vibrační deska Lumag RP300HPCA 
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2.2. Vibrační pěch Lumag VS 80S 

Vibračním pěchem bude hutněna zemina a zásyp v místech, kde nelze použít vibrační válec 

a vibrační deska. Převoz vibračního pěchu bude zajišťovat nákladní dodávka Ford Transit 

Van L3H2.  

 

Technické parametry: 

− Úderů za minutu:    650-700  

− Hutnící síla:     1 000 kg 

− Rozměr nohy pěchu:    345 x 285 mm 

− Přepravní hmotnost:    82 kg 

 

Obrázek č. 48 – Vibrační pěch Lumag VS 80S 

 

2.3. Ponorný vibrátor Perles CMP s hřídeli AM35/4 

Ponorný vibrátor je navržen k hutnění betonu. Beton bude hutněn u veškerých konstrukcí, 

u kterých bude přítomen proces betonáže.  

 

Technické parametry: 

− Hmotnost vibrátoru:    6 kg 

− Hmotnost hřídele:    10 kg 

− Napětí:     230 V 

− Elektrický příkon:    2,0 kW 

− Průměr hlavice:     35 mm 

− Délka hadice:      4 m 

 

 
Obrázek č. 49 – Ponorný vibrátor Perles CMP s hřídeli AM35/4 
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2.4. Ponorné čerpadlo GARDENA 6000/5 AUTOMATIC COMFORT 

Ponorné čerpadlo bude použito při betonáží pilot a základových desek opěrných zdí v případě 

zaplavení podzemní vodou. Čerpadlo bude spuštěno na dno pilot pomocí úvazku z lana 

s průměrem 10 mm. Do čerpadla bude namontována přípojka čerpadla 1“:1“. Hadice 

s průměrem 33 mm bude napojena na čerpadlo pomocí dvou šnekových hadicových spon. 

Hadice bude mít délku minimálně 15 m. Podzemní voda bude odčerpávána do drážek 

odvodnění stavební jámy. Minimální ponor čerpadla je 12 cm.  

 

Technické parametry: 

− Jmenovitý výkon:     1 050 W 

− Maximální výtlačná kapacita:   6 000 l/h 

− Maximální tlak:     4,5 bar 

− Maximální výtlačná výška:    45 m 

− Vnitřní šroubení vývodu:   G 1“ (33 mm)  

 
Obrázek č. 50 – Ponorné čerpadlo GARDENA 6000/5 AUTOMATIC COMFORT 

 

2.5. Bourací kladivo HILTI TE 500-AVR 

Bourací kladivo bude použito při odsekávání znehodnocené konzervační hlavy piloty a ostatní 

bourací práce dle potřeby stavby. Ke kladivu bude v příslušenství špičatý sekáč TE-YP SM 36 

a plochý sekáč TE-YP FM 36. 

 

Technické parametry: 

− Jmenovitý příkon:    1 300 W 

− Energie příklepu:     8,5 J 

− Váha nástroje:     6,3 kg 

− Upínání nástrojů:     TE-Y (SDS Max) 

− Délka přívodního kabelu:   4 m 
 

 
Obrázek č. 51 – Bourací kladivo HILTI TE 500-AVR 
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2.6. Vibrační lišta RVH 200 - 3,0 m 

Vibrační lištou bude hutněna betonová směs hrubých podlah v 1.NP a 2.NP. Lišta bude 

osazena 5 m hliníkovou násadou pro manipulaci.   

 

Technické parametry: 

− Délka profilu:      3,0 m 

− Motor:      HONDA GX25 

− Palivo:      benzín 

− Hmotnost:      20,0 kg 
 

 
Obrázek č. 52 – Vibrační lišta RVH 200 - 3,0 m 

 

2.7. Dvourotorová hladička betonu BTC 1046-120, B&S Vanguard – 35 Hp 2x1200 mm 

Hladička je navržena pro hlazení betonu podlahy v 1.NP a k zahlazení pancéřového vsypu 

z křemíku do povrchu podlahy.   

 

Technické parametry: 

− Hmotnost:     385 / 410 Kg 

− Šířka záběru:     2540 mm (2 x 1200 mm) 

− Počet rotorů:     2 

− Výkon motoru:    35 hp 
 

 
Obrázek č. 53 – Dvourotorová hladička betonu BTC 1046-120, B&S Vanguard – 35 Hp 2x1200 mm 
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2.8. Paletový vozík Deltalift BF 2,5 t  

Paletový vozík bude sloužit k přepravě palet se zdícím materiálem po konstrukcích skeletu, 

případně hrubé podlaze, 2.NP a betonové podlaze 1.NP. Vozík bude ručně ovládán.  

 

Technické parametry: 

− Ovládání zdvihu:     ruční – ojí 

− Minimální výška vidlic:    85 mm 

− Vlastní hmotnost:     75 kg 

− Nosnost:      2500 kg 

− Rozměr vidlic (d/š/tl.):   1150 x 160 x 50 mm 
 

 
Obrázek č. 54 – Paletový vozík Deltalift BF 2,5 t 

 

2.9. Vozík Lift & Roller 

Vozík Lift & Roller je navržen pro manipulaci s paletami tepelné izolace Rockwool po nosné 

konstrukci střešního pláště z trapézových plechů.  

 

 
Obrázek č. 55 – Vozík Lift & Roller 



108 

 

2.10. Montážní automat ISO–TAK 260 

Kotvení automat bude použit při kotvení střešního pláště. Automat má nastavitelný hloubkový 

doraz a automatický posuv napáskovaných šroubů s teleskopy. Pro správné použití je potřeba 

pořídit napáskované hmoždinky se šrouby po 25 kusech. Automat bude použit při kotvení pásů 

R.M.A. do trapézového plechu.  

 

Technické parametry: 

− Příkon:      600 W 

− Počet otáček:      2000 ot./min 

− Rozměry:      415 x 1100 mm 

− Hmotnost:      28 kg 

 
Obrázek č. 56 – Montážní automat ISO–TAK 260 

 

2.11. Montážní přístroj IT 19 pro jednotlivé upevňovací prvky systému ISO–TAK 

Montážní přístroj je navržen pro kotvení všech kotev střešního pláště. Přístroj je osazen 

nástavcem T25–M6–RING. Přístroj má hloubkový doraz a pevné držení šroubů s teleskopickou 

hmoždinkou.  

 

Technické parametry: 

− Příkon:      600 W 

− Počet otáček:      2000 ot./min 

− Výška:       900 mm 

− Hmotnost:      2,7 kg 
 

 
Obrázek č. 57 – Montážní přístroj IT 19 pro jednotlivé upevňovací prvky systému ISO–TAK 



109 

 

2.12. Aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 

Aku šroubovákem budou prováděny práce na střešním plášti. Konkrétně budou montovány 

ukončovací a přechodové lišty, které jsou kotveny pomocí samořezných šroubů. 

Aku šroubovák bude v případě potřeby užit k vrtání do plechu. K aku šroubováku bude 

k dispozici sada bitů a vrtáků do ocele. Set bude obsahovat dvě baterie a nabíječku.  

 

Technické parametry: 

− Maximální moment:     50/84 Nm (měkký/pevný materiál) 

− Rozsah upínání držáku nástroje:   2-13 mm 

− Hmotnost těla stroje:    1 930 g 

− Příkon nabíječky:    350 W 

 

 
Obrázek č. 58– Aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 

 

2.13. Aku úhlová bruska AG 150-A36 

Úhlová bruska bude používána při montáži střešního pláště, když bude potřeba zabrousit 

otřepy trapézového plechu, případně plechu sendvičových panelů nebo světlíků. Set bude 

obsahovat dvě baterie a nabíječku. 

 

Technické parametry: 

− Jmenovité napětí:     36 V 

− Průměr kotouče:     150 mm 

− Max. hloubka řezu:     46 mm 

− Příkon nabíječky:    350 W 

 

 
Obrázek č. 59 – Aku úhlová bruska AG 150-A36 
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2.14. Horkovzdušná pistole BOSCH GHG 23-66 Professional 

Horkovzdušná pistole bude používaná při dotvarování folie k povrchu střešního pláště 

v místech detailů a u nadměrných záhybů.  

 

Technické parametry: 

− Jmenovitý příkon:    2 300 W 

− Hmotnost:      0,7 kg 

− Pracovní teplota:    50-650 °C 

− Studený vzduch:     50 °C 

 
Obrázek č. 60 – horkovzdušná pistole BOSCH GHG 23-66 Professional 

 

2.15. Míchadlo BOSCH GRW 12 E Professional 

Míchadlo budou užívat pracovníci při míchání pytlovaných směsi s vodou.  

 

Technické parametry: 

− Jmenovitý příkon:     1 200 W 

− Hmotnost:      5,3 kg 

− Jmenovité otáčky:     0-620 min-1 

− Jmenovitý krouticí moment:    12,0 Nm 

 

 
Obrázek č. 61 – Míchadlo BOSCH GRW 12 E Professional 

 

2.16. Kotoučová pila BOSCH GKS 85 G 

Kotoučová pila bude užívaná při práci se dřevem a ostatními prvky bednění.  

 

Technické parametry: 

− Jmenovitý příkon:     2 200 W 
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− Volnoběžné otáčky:     5 000 ot./min 

− Hmotnost:      7,8 kg 

− Průměr otvoru pilového kotouče:   30 mm 

− Průměr pilového kotouče:    235 mm 

 
Obrázek č. 62 – Kotoučová pila BOSCH GKS 85 G 

 

2.17. Průmyslový vysavač BOSCH GAS 35 M AFC Professional 

Vysavač je navržen pro jakékoliv odstranění prachu a ostatního drobného odpadu z konstrukcí 

k docílení dokonale čistého povrchu. Přístroj bude použit při čištění nosné vrstvy střešního 

pláště a ostatních konstrukcí dle požadavků daných technologickými předpisy a postupy 

výrobců.  

 

Technické parametry: 

− Max. příkon (turbína):    1 380 W 

− Hmotnost:      12,4 kg 

− Objem zásobníku brutto:    35 l 

− Čistý objem nádržky na vodu:   19,2 l 

− Třída prachu – hlavní filtr:    M 

 
Obrázek č. 63 – Průmyslový vysavač BOSCH GAS 35 M AFC Professional  

 

2.18. Strojní omítačka M-TEC M6 

Strojní omítačka je navržena k provedení strojních sádrových omítek. Omítačka bude ustavena 

před nákladovým můstkem nebo před vchodem do skladu v 1.NP. Rozvod hadice bude veden 

v maximální délce 40 m. Hadice bude vedena provizorně otvory světlíku nebo příček oddělující 

výrobu a sklady.  
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Technické parametry: 

− Příkon čerpacího motoru:   5,5 kW 

− Příkon dopravního motoru:   0,95 kW 

− Příkon kompresoru:    1,1 kW 

− Příkon vodního čerpadla:   0,37 kW 

− Dopravní vzdálenost:     40 m 

− Dopravní výška:    20 m 

− Jištění:      32 A 

 

 
Obrázek č. 64 – Strojní omítačka M-TEC M6 

 

2.19. Teleskopická bruska na sádrokarton POWERPLUS POWX0477 COMBI 

Bruskou na sádrokarton budou vybroušeny veškeré zatmelené spoje desek sádrokartonových 

konstrukcí. Bruska může být osazena brusným kotoučem nebo trojúhelníkem pro broušení 

rohů. Bruska je vybavena odsávací hadicí délky 4 m.  

 

Technické parametry: 

− Jmenovitý výkon:     710 W 

− Maximální délka vysunuté brusky:   165 cm 

− Rychlost otáčení (kruh):    600-1 500 min-1 

− Rychlost otáčení (trojúhelník):   3 000-6 000 min-1 

 

 
Obrázek č. 65 – Teleskopická bruska na sádrokarton POWERPLUS POWX0477 COMBI 
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2.20. Elektrohydraulický radiální lis ROLLER Uni-Press ACC Basic-Pack 

Lis bude použit při lisování spojů rozvodů plynovodu a otopné sestavy.  

 

Technické parametry: 

− Příkon lisu:     450 W 

− Rozsah lisování – průměr: 1   0-108 mm 

− Hmotnost:     4,7 kg 

 

 
Obrázek č. 66 – Elektrohydraulický radiální lis ROLLER Uni-Press ACC Basic-Pack 

 

2.21. Svářečka polyfůzní EXTOL PREMIUM PTW 80 

Svářečka bude použitá ke svařování termoplastu při montáži potrubí vodovodu.  

 

Technické parametry: 

− Příkon:      800 W 

− Regulátor teploty:     0-300 °C 

− Párové nástavce:     16, 20, 25, 32 mm 

− Hmotnost:      1,0 kg 

 
Obrázek č. 67 – Svářečka polyfůzní EXTOL PREMIUM PTW 80 

 

2.22. Vrtací kladivo TE 2-M 

Kladivo budou užívat pracovníci při kotvení rozvodů elektroinstalací, plynu, vodovodu, topení 

atd. Dále bude užito při kotvení závěsných prvků podhledů. Kladivo je navrženo pro vrtání 

do betonových a zděných konstrukcí. K vrtačce bude sada vrtáků pro vrtání do betonu a zdiva.  

 

Technické parametry: 

− Jmenovitý příkon:     650 W 

− Rozsah průměru vrtání s příklepem:   4-22 mm 

− Energie příklepu:     1,8 J 
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− Typ uchycení vrtáků:    SDS Plus/Sklíčidlo (4-22 mm) 

 

 
Obrázek č. 68 – Vrtací kladivo TE 2-M 

 

2.23. Svářecí invertor PEGAS 250 E CEL Smart 

Invertorem budou pracovníci svařovat jednotlivé kotevní ocelové prvky skeletu. Svařování 

bude probíhat metodou MMA – obalovanými elektrodami.  

 

Technické parametry: 

− Jmenovitý příkon:    5 440 W 

− Hmotnost:      22,2 kg  

− Svařovací proud na 100 %:    150 A MMA/150 A TIG 

− Svařovací proud na 60 %:    190 A MMA/190 A TIG  

− Jištění:      16 A 

− Síťové napětí:      3x400/50-60 V/Hz 

 
Obrázek č. 69 – Svářecí invertor PEGAS 250 E CEL Smart 
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2.24. Vakuová přísavka CladBoy Compact GB2-250 

Vakuovou přísavkou budou dopravovány fasádní panely ze skládek na místo montáže. Dle 

směrnice ES EN 13155 je požadováno, aby přísavka měla doplňkový bezpečnostní systém pro 

ochranu proti pádu břemene. Vakuová přísavka je vybavena 2 vakuovými okruhy, proto není 

nutné břemeno dodatečně jistit.  Nejtěžší fasádní panel má 163,5 kg.  

 

Technické parametry: 

− Nosnost:     250 kg 

− Rozměr přísavek:    80 x 40 cm 

− Hmotnost:     60 kg 

 

 
Obrázek č. 70 – Vakuová přísavka CladBoy Compact GB2-250  



116 

 

Příloha 1: Návrh sestavy zvedacích mechanismů z finančního hlediska 

1. Varianta A – Věžový jeřáb Liebherr EC-B5 a mobilní jeřáby Liebherr LTM 1050/1 a Liebherr 

LTM 1030-2.1 

1.1.Obecné informace 

Pro plné využití potenciálu věžového jeřábu je předpokládaná nosnost ve vzdálenosti 45 m 

od osy jeřábu 7,5 t (sloup v osách 11/C1 váží 7,5 t). Toto kritérium splňuje věžový jeřáb 

Liebherr 280 EC-H 12 Litronic s nosností 7,8 t. Věžový jeřáb bude dopraven na staveniště 

z Ostravy, kde sídlí půjčovna věžových jeřábů společnosti Liebherr. Vzdálenost přepravy jeřábu 

na staveniště je 25 km. Doba pronájmu byla stanovena na 6 měsíců (od montáže sloupů 

do patek do zakončení horní hrubé stavby).  

 

Montáž vazníků bude prováděná pomocí mobilního jeřábu Liebherr LTM 1050/1 z důvodu 

nízké nosnosti věžového jeřábu. Dopravní trasa ze sídla společnosti s pronájmem jeřábů sídlící 

ve Vratimově má délku 28 km.  

 

V době kompletačních prací mobilní jeřáb Liebherr 1030-2.1 bude montovat střešní jednotky 

vzduchotechniky. Jedná se o jednodenní montáž.   

 

1.1.1. Liebherr EC-B5 

Vzdálenost dopravy  25 km 

Cena za dopravu 1100 Kč/km  

Doba pronájmu 6 měsíců 

Cena za pronájem 260 000 Kč/měsíc 

Cena montáže 125 000 Kč (jednorázově) 

Cena demontáže 125 000 Kč (jednorázově) 

 

1.1.2. Liebherr LTM 1050/1 

Vzdálenost dopravy  28 km (56 km tam i zpět) 

Počet dopravních cyklů 1 

Cena za dopravu  95 Kč/km 

Cena za autojeřáb  1900 Kč/hod 

Počet odpracovaných hodin 32 h  

 

1.1.3. Liebherr LTM 1030-2.1 

Vzdálenost dopravy  28 km (56 km tam i zpět) 

Počet dopravních cyklů 1 

Cena za dopravu  65 Kč/km 

Cena za autojeřáb  1400 Kč/hod 

Počet odpracovaných hodin 8 h 
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1.2. Cena jeřábů 

1.2.1. Cena celkem věžového jeřábu Liebherr EC-B5 

Doprava   55 000 Kč 

 2*27 500 

Pronájem jeřábu  1 560 000 Kč 

 6*260 000 

Montáž jeřábu  125 000 Kč 

Demontáž jeřábu  125 000 Kč____ 

Cena celkem   1 865 000 Kč  

 

1.2.2. Cena celkem mobilního jeřábu Liebherr LTM 1050/1 

Doprava   5 320 Kč 

 56*1*95  

Cena za jeřáb   60 800 Kč 

 32*1 900_____________________ 

Cena celkem    66 120 Kč 

 

1.2.3. Liebherr LTM 1030/1 

Doprava   3 640 Kč 

 56*1*65  

Cena za jeřáb   11 200 Kč 

 8*1 400_____________________ 

Cena celkem  14 840 Kč 

 

1.2.4. Cena celkem varianty A 

Liebherr EC-B5  1 865 000 Kč     

Liebherr LTM 1050/1 66 120 Kč  

Liebherr LTM 1030/1_ 14 840 Kč   

Cena celkem    1 682 825 Kč 

 

2. Varianta B – Mobilní jeřáb Liebherr LTM 1050/1 a Liebherr LTM 1030-2.1 

2.1.Obecné informace 

Veškeré prvky nosné části haly, ocelové konstrukce a světlíky budou montovány mobilním 

jeřábem Liebherr LTM 1050/1. Celkem tedy 53 pracovních dnů po sobě jdoucích.  

 

Atikové sloupky, fasáda a střešní plášť bude proveden mobilním jeřábem Liebherr 

LTM 1030 2.1. Montáž atikových sloupků a fasády bude provedena během 30 dnů po sobě 

jdoucích. Pro střešní plášť jsou předpokládané maximálně 3 další cykly přepravy materiálu 

na střešní plášť s dobou trvání 1 pracovního dne. V době kompletačních prací mobilní jeřáb 

Liebherr 1030-2.1 bude montovat střešní jednotky vzduchotechniky. Jedná se o jednodenní 

montáž. Celkem tedy 5 dopravních cyklů a 35 pracovních dnů.  
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2.1.1. Liebherr LTM 1050/1 

Vzdálenost dopravy  28 km (56 km tam i zpět) 

Počet dopravních cyklů 1 

Cena za dopravu  95 Kč/km 

Cena za autojeřáb  1900 Kč/hod 

Počet odpracovaných hodin 424 h  

 

2.1.2. Liebherr LTM 1030-2.1 

Vzdálenost dopravy  28 km (56 km tam i zpět) 

Počet dopravních cyklů 1 

Cena za dopravu  65 Kč/km 

Cena za autojeřáb  1400 Kč/hod 

Počet odpracovaných hodin 272 h 

 

2.2. Cena jeřábů 

2.2.1. Liebherr LTM 1050/1 

Doprava   5 320 Kč 

 56*1*95  

Cena za jeřáb   805 600 Kč 

 424*1 900_____________________ 

Cena celkem    810 920 Kč 

 

2.2.2. Liebherr LTM 1030/1 

Doprava   18 200 Kč 

 56*5*65  

Cena za jeřáb   392 000 Kč 

 280*1 400_____________________ 

Cena celkem    410 200 Kč 

 

2.2.3. Cena celkem varianty B 

Liebherr LTM 1050/1  810 920 Kč     

Liebherr LTM 1030-2.1 410 200 Kč ___ 

Cena celkem    1 221 120 Kč 

 

3. Závěr 

Cena varianty A – kombinace dvou autojeřábů s věžovým jeřábem – je celkem 1 682 825 Kč. 

Cena varianty B – kombinace dvou mobilních jeřábů – je celkem 1 221 120 Kč.  

 

Rozdíl obou variant je 461 705 Kč ve prospěch varianty B, a proto bude zvolena varianta 

zvedacích mechanizmů B.  
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1. Obecné informace o stavbě 

Stavba: 

Přístavba skladu a výroby v Petrovicích u Karviné  

SIMANDL, spol. s.r.o. 

Parcely č. 263/3, 263/4, 263/8, 263/14, 263/17, 263/18 

 k.ú. Dolní Marklovice [720321] 

  

Objednatel: 

 SIMANDL, spol. s.r.o. 

 Dolní Marklovice 321 

735 72 Petrovice u Karviné 

 

1.1. Popis stavby   

Jedná se o přístavbu skladů a výroby k původní budově zázemí firmy SIMANDL, spol s.r.o. 

V původní budově se nachází administrativní, výrobní a skladovací část. Nově budovaný objekt 

je jednopatrový nepodsklepený s výjimkou výrobní části, která je dvoupatrová. K původní 

budově je hala propojená spojovacím krčkem. Jak půdorys haly, tak půdorys spojovacího krčku 

je obdélníkového tvaru. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový jednolodní skelet 

s dvoupatrovou výrobou rámové konstrukce navazující na původní budovu společnosti. 

Základy budovy jsou zhotoveny z FRANKI pilot, monolitických hlavic s kalichy a montovaných 

základových prahů.  

 

Nosnou část střešního pláště tvoří předpjaté vazníky a trapézové plechy. Střecha je sedlová 

se sklonem 2 %, který zajišťují předpjaté vazníky. V prvním a posledním poli haly je navrženo 

ocelové zavětrování. Obvodový plášť byl navržen ze sendvičových panelů s tepelnou izolací 

z minerální vlny. Z té je taktéž navržena tepelná izolace střešního pláště o tloušťce 200 mm. 

Hydroizolační vrstva je navržena z EPDM folie. Difuzi vodních par zabraňuje parozábrana z PE 

folie. Přísun přirozeného světla do haly zajišťují světlíky umístěné rovnoměrně v celé ploše 

střechy haly. Nosná konstrukce střešního pláště v poli nad nákladovým můstkem 

je z předpjatých panelů SPIROLL. V tomto poli a části propojovacího krčku spádová vrstva bude 

zhotovená ze spádových klínů tepelné izolace z minerální vlny. Plochá střecha přístavby 

je navržená jako nepochozí.  

 

1.2. Obecné informace o procesu 

Jedná se instalaci střešního pláště dle systému R.M.A. společnosti Firestone. Montáž probíhá 

vždy v ploše, kterou pracovníci stihnou zakrýt EPDM folií v daném pracovním dni. Nejprve 

bude nalepena parozábrana a položeny 2 vrstvy tepelné izolace. Dále bude tepelná izolace 

zakotvena pomocí teleskopických hmoždinek a překryta EPDM folií, která bude lepená ke 

kotevním pásům. Dále budou práce soustředěny na detaily pláště jako překrytí teleskopických 

hmoždinek, napojení jednotlivých pásů membrán na sebe, detaily u světlíků, atiky, vpustí 

apod.  
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Práce budou postupovat od střechy v poli nad nákladovým můstkem, dále spojovacím krčkem, 

a nakonec pláštěm haly. Postup prací bude vždy od vzdálenějšího místa přístupové cesty 

na střechu směrem k přístupovému žebříku.  

 

Po řádném ukončení prací na střešním plášti budou pokračovat klempířské práce na atikách 

objektu.  

 

2. Materiály  

2.1. Potřeba materiálu 

Výkaz materiálu viz Příloha 1: Výkaz výměr materiálu 

− Parozábrana DEKSEPAR  

− Oboustranně lepící butylkaučuková páska JUTAFOL SP1 

− Tepelná izolace Monrock MAX E z minerální vlny– desky 1,2 x 2 m, tl. 100, 80 mm 

− Spádové klíny ROCKFALL z minerální vlny  

− Podkladní rovinné desky ROCKFALL 60 mm 

− Střešní membrána RubberGard EPDM 

− Lemování RubberGard EPDM FormFlash 

− Základní nátěr QuickPrime Plus 

− Lepidlo Splice Adhesive (SA-1065) 

− Čisticí roztok Splice Wash (SW-100) 

− Lepící páska na spoje QuickSeam Splice Tape  

− Kotevní pás QuickSeam R.M.A.  

− Lemování QuickSeam FormFlash 

− Tmel na spoje Lap Sealant (LS-3029A1) 

− Vodotěsný tmel Water Block Seal (S-20) 

− Ukončovací profil Termination Bar 

− Teleskopická hmoždinka ISOTAK RP45x150 mm, RP45x180 mm, RP45x210 mm 

− Šroub ITPS 4,8x90 mm, 4,8x110 mm, 4,8x130 mm 

−  Šrouby budou s teleskopy napáskované pro montážní automat ISO-TAK 260 

− Samovrtný šroub tex din 7504kp pozinkovaný, do kovu, se šestihrannou hlavou a EPDM 

podložkou, 4,2x38 mm  

 

2.2. Primární doprava 

Nejobjemnější prvky střešního pláště (palety s tepelnou izolací, role EPDM folie) budou 

dovezeny pomoci tahače VOLVO FH 16 s návěsem KRONE PROFI LINER SDP 27 elB4 

s maximální ložnou plochou 2480 x 13380 mm a nákladová výškou 2650 mm. Pro drobnější 

materiál a nářadí bude k dispozici nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2 s ložnou plochou 

pro 4 Europalety (1784 x 3533 mm) a nákladová výškou 1886 mm.  
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2.3. Sekundární doprava  

Vyložení materiálu z návěsu kamionu a přesunu na určenou skládku bude zajištěn pomoci 

terénního vysokozdvižného vozíku Agrimac TH120. Skladovaný materiál, případně 

přímo dovezený na stavbu, který je nutné dopravit pomoci jeřábu Liebherr LTM 1030-2.1, 

bude přepraven na nosnou konstrukci střešního pláště k místu následné montáže. 

K manipulaci s paletami s minerální vlnou užíváme vozík Lift & Roller, který je schopen 

se pohybovat po trapézovém plechu ve všech směrech. Doprava po staveništi drobného 

materiálu, strojů a nástrojů bude zajištěna pomoci lidské síly a jednoduchého stavebního 

vrátku upevněného na přístupovém schodišti. Pro výstup na střešní plášť bude zřízené 

schodiště PERI UP 100.  

 

2.4. Skladování 

Na staveništi jsou umístěny odvodněné skladovací plochy, které budou k dispozici po celou 

dobu montáže. Jejich únosnost je předepsaná na 35 MPa. Podloží je zhotoveno z betonového 

recyklátu mocnosti 150 mm. Pro drobný materiál, nářadí a nástroje jsou k dispozici 

2 uzamykatelné skladovací kontejnery.  

 

Tepelná izolace a role EPDM folie budou skladovány v originálním neporušeném balení 

na dovezených paletách v prostoru určeném pro skladování materiálu nebo na nosné 

konstrukci střešního pláště v místech montáže. V případě porušení originálního obalu je nutné 

zajistit suché podmínky pro skladovaný materiál např. zakrytím folií. Palety budou na střešním 

plášti skládány vedle sebe v jedné vrstvě. Je zakázáno skládat palety na střeše na sebe. 

V případě skladování palet s materiálem na trapézový plech je dovoleno skladovat palety 

v osách vazníků. V případě skladování na předepsaných skládkách je možné palety s tepelnou 

izolací skladovat v počtu 3 palet na sobě.   

 

Při skladování EPDM membrány bude především předcházeno mechanickému poškození 

a jejímu propíchnutí. EPDM membrána je náchylná na poškození vlivem ohně, proto je nutné 

se vyvarovat jakékoliv manipulaci s ohněm v okolí skladovaného materiálu.  

 

Základní nátěr QuickPrime Plus, lepidlo Slice Adhesive bude skladováno při pokojové teplotě 

15-25 °C v uzamykatelné buňce. Nátěry budou skladovány v originálním neporušeném obalu 

po maximální dobu 12 měsíců. Doba skladování se zkracuje, pokud je látka vystavena vyšším 

teplotám. Po otevření plechovky s lepidly je doba spotřeby jeden týden.  

 

3. Převzetí pracoviště a vybavenost staveniště 

3.1. Připravenost staveniště 

Etapa montáže střešního pláště vyžaduje, aby byly dokončeny veškeré předchozí práce 

na nosné konstrukci přístavby a zhotovení fasády ze sendvičových panelů. Pro zajištění 

maximální bezpečnosti při práci budou zhotoveny kotevní body záchytného systému 

proti volnému pádu osob. Dále bude zhotoven podtlakový systém dešťové kanalizace 
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odvodnění střechy, které bude ukončeno flexihadicí. V poslední řadě budou zhotoveny 

konstrukce světlíků. O stavu staveniště provedeme zápis do stavebního deníku.  

 

3.2. Vybavenost staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním plotem Tempoline. Dílec plotu je 2,5 m dlouhý a 2,0 m 

vysoký. Brány v oplocení jsou zhotoveny z dvou dílců opatřených pojezdovým kolečkem. Brány 

jsou opatřeny řetězem a visacím zámkem. Dílce jsou nasunuty do betonových patek, 

které zajistí stabilitu plotu. Dílce mezi sebou jsou spojené systémovými zajišťovacími sponami.  

 

Příjezdová cesta na staveniště vede v severní části vnitroareálovou komunikaci firmy 

SIMANDL, spol. s.r.o., zhotovenou z asfaltového povrchu. Je nutné dodržovat jednosměrný 

provoz. Stavba je opatřena druhým vjezdem na staveniště v jižní části. Staveništní komunikace 

jsou zhotoveny z recyklovaného betonu s maximální nosností 35 MPa. Veškeré zatáčky 

na staveništní komunikaci a vnitroareálové komunikaci jsou dimenzovány pro volný průjezd 

kamionové soupravy.  

 

Vybavení staveniště je umístěno především v severní části. Pracovníkům jsou k dispozici 

2 buňky – šatny. Dále je staveniště vybaveno sanitární buňkou, ve které se nachází 2x WC, 

2x pisoár, 4x umývadlo a 2x sprcha. Podloží pro unimobuňky je ze štěrkodrtí. Hlavní rozvaděč 

elektrické energie s elektroměrem a jištěním na 32 A je umístěn vedle buňky stavbyvedoucího. 

Rozvaděč disponuje zásuvkami na 230 V a 400 V. Druhý rozvaděč je umístěn u nákladového 

můstku haly. Disponuje zásuvkami elektrické energie s 230 v a 400 V. Stavba je napojena 

na vodovod vyvedený z původní haly areálu. Pracovníkům je k dispozici rozvod vody s kulovým 

ventilem v severní části zařízení staveniště pro napouštění bazénku pro přitížení vrstev 

střešního pláště před neočekávaným pohybem montovaných částí nebo k čištění vozidel 

stavby.  

 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Podmínky provádění 

Před začátkem prací na střešním plášti budou zkontrolovány povětrnostní a klimatické 

podmínky. Montáž střešního pláště je dovolená, pokud rychlost větru nepřekročí 8 m/s. 

Teplota vzduchu by se měla pohybovat mezi 5-35 °C. Práce nesmí být prováděny za sněžení, 

deště a snížené viditelnosti vlivem klimatických podmínek – dohled méně než 40 m.  

 

Pohyb pracovníků po EPDM folií je dovolen v obuvi s měkkou podrážkou. Montážníci 

se vyvarují manipulaci s ostrými předměty nebo ohněm u EPDM membrán, která by měla 

za následek mechanické poškození hydroizolační vrstvy. Pracovníci na střešním plášti jsou 

vystavení přímému záření slunečních paprsků a UV záření, proto je třeba dbát na zvýšený 

příjem tekutin, aby pracovníci předcházeli dehydrataci a jejím negativním vlivům v podobě 

závratě nebo úplnému omdlení. Každý pracovník bude používat osobní ochranné prostředky.  
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4.2. Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou proškoleni oprávněnou osobou o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a stavu staveniště a pohybu po něm. Pokud v realizačním týmu budou kvalifikovaní 

pracovníci, vždy bude zkontrolován platný průkaz pro provádění týkající se práce, montáže. 

Všechny dotčené osoby stavbou budou splňovat podmínky dané platným zákonem 

a normami. Pokud tyto podmínky budou porušeny hrozí pracovníkovi sankce s případným 

nahrazením škod způsobených nekvalifikovanosti či absenci proškolení. Všechny dotčené 

osoby stavby vlastnoručním podpisem stvrzují seznámení s pravidly o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Kvalifikovaný pracovník vlastnoručním podpisem stvrzuje, že má platný průkaz 

pro provádění určité práce.  

 

5. Pracovní postup 

5.1. Montáž parozábrany 

Parozábranu klademe na očištěné konstrukce, které budou zbavené prachu, veškerých otřepů 

a jiných prvků, které by mohly parozábranu mechanicky poškodit. Po položení PE folie 

pracovníci musí dbát zvýšenou opatrnost, aby parozábranu mechanicky nepoškodili. 

Je zakázána manipulace s ohněm v blízkosti parozábrany.  

 

Orientace pásů parozábrany je vždy po spádu střešního pláště. Parozábranu instalujeme 

na svislé konstrukce 100 mm nad horní hranu tepelné izolace. Jednotlivé pásy pokládáme 

s minimálním společným přesahem 100 mm. Není dovolené spojovat 4 kusy parozábrany. 

Pro spoje používáme maximálně T spoj.  Pro spojení pásů parozábrany a parozábrany 

s konstrukcemi používáme oboustrannou butylkaučukovou pásku. Páska musí být lepená 

na suchý podklad zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Pro správnou instalaci parozábrany 

se předpokládá těsné provedení veškerých spojů a prostupů parozábrany. Lokální opravy 

jsou možné při použití pásky JUTAFOL SP1.   

 

5.2. Pokládka tepelné izolace 

Tepelnou izolaci klademe vždy v takové ploše, v jaké je schopná montážní četa zakrýt tepelnou 

izolaci EPDM membránou pro snížení rizika vniknuti vlhkosti do izolace vlivem klimatických 

podmínek. K manipulaci s paletami s minerální vlnou užíváme vozík Lift & Roller, který je 

schopen se pohybovat po trapézovém plechu ve všech směrech. Balíky minerální izolace 

skladujeme především v osách vazníků. Desky zkracujeme za použití ruční pily.   

 

Pokládka začíná v nejvzdálenějším místě střechy od přístupového žebříku v rohu půdorysu 

střešního pláště. Další desku klademe v podélném směru na sraz se sousední deskou. V oblasti 

hřebene je nutné desku zaříznout tak, aby byla spára mezi deskami co nejmenší. V případě 

výskytu větší spáry než 5 mm je nutné desku zaříznout nebo vyplnit spáru minerální vatou. 

Druhou řadu v podélném směru klademe posunutou o polovinu délky. To znamená, že střed 

desky druhé řady je zároveň s hranou rohu desky v první řadě.   
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Druhá vrstva bude položena tak, aby střed desky druhé vrstvy navazoval na styk desek spodní 

vrstvy tvaru T. Tím docílíme maximální efektivitu pro zabránění tvorbě tepelných mostů vlivem 

navazujících spár dvou vrstev.  

 

Na střešním plášti v poli nákladového můstku, spojovacího krčku, v okolí atik haly v podélném 

směru a u všech světlíku, u kterých by byl ztížený odvod dešťové vody provedeme spádování 

pomocí spádových klínů ve třetí vrstvě tepelné izolace. Vzhledem k tomu, že spádové klíny 

mají nejmenší tloušťku 20 mm, v místech spádových klínů klademe první vrstvu tloušťky 

100 mm a druhou vrstvu tloušťky 80 mm. Pokud je spádování pomocí systému ROCKFALL klínů 

delší než 3 m, použijeme podkladní rovinnou desku ROCKFALL tloušťky 60 mm. 

Veškeré prostupy skrz tepelnou izolaci budou precizně vykrojeny nožem.  

 

 
Obrázek č. 71 – Spádování Rockfall 

 

Pro podélné spádování úžlabí do vtoku použijeme ROCKFALL spádové klíny. Desky na sebe 

klademe volně. Pokud na střeše vznikne místo s častou frekvenci pohybu pracovníků, je nutné 

izolaci ochránit OSB deskou, abychom zabránili prošlápnutí izolace.  

 

5.3. Kotvení pásů QuickSeam R.M.A. 

Před samotnou instalací kotevního systému je nutné zajistit výtažné zkoušky kotev 

certifikovanou společností. Průměrná návrhová výtažná síla (Fadm) musí být větší než návrhová 

výpočtová síla wadm=0,4 kN. Průměrnou návrhovou výtažnou sílu stanovíme podílem 

průměrné naměřené síly a bezpečnostním koeficientem, který má hodnotu 3. V opačném 

případě je nutná korekce potřeby kotev na 1 m2, kterou provede projektant.  
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Obrázek č. 72 – Detail spoje pásu R.M.A. a EPDM membrány 

 

Pásy kotvíme pomoci mechanických kotev opatřených teleskopickou hmoždinkou. Pásy 

instalujeme pouze v příčném směru přístavby. Pásy kotvíme do tepelné izolace z minerální 

vlny. Přesah kotevních šroubů v trapézovém plechu je minimálně 20 mm. V příčném směru 

kotvíme do každé vlny trapézového plechu. V poli nad nákladovým můstek použijeme šrouby 

pro kotvení do betonových panelů. Kotevní řady jsou navrženy dle návrhu počtu kotev 

viz samostatný dokument Návrh rozmístění kotev pro plášť ploché střechy. 

  
Obrázek č. 73 – Pás R.M.A. 

 

Dalším krokem je pokládka EPDM membrány, viz kapitola 5.3. Pokládka EPDM membrány 

v ploše. Položenou membránu zbavenou vnitřního pnutí přeložíme, aby byly vidět kotevní 

pásy. Za větrných podmínek je možné pomocně přilepit membránu lepidlem QuickPrime Plus 

k podkladu nebo membránu zatížit do požadované polohy např. bazénky s vodou a aplikace 

nátěru QuikPrime Plus na kotevní pás pouze ve středové části, kde není krycí páska a EPDM 

folii v celé šíři kotevního pásu. Dbáme na to, aby byl nátěr v dostatečném množství 

a na teleskopické hmoždince. Nátěr nanášíme na spoj pomoci ruční drátěnky nebo drátěnky 

na násadě. Dlouhými podélnými tahy tam a zpět aplikujeme nátěr.  
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Obrázek č. 74 – Nanesení lepidla 

 

Nátěr je nutné nechat kompletně zaschnout. Provedeme kontrolu zaschnutí tak, že zatlačíme 

na lepený spoj prstem a přejedeme po nátěru. Kompletně vyschlý nátěr poznáme tak, 

že je lepivý, avšak nepřichytává se na prst.  

  
Obrázek č. 75 – Kontrola zaschnutí lepidla 

 

Odstraníme oba krycí papíry z kotevního pásu. Horní membránu rozvineme na pás 

a zachováme zaoblenou přední hranu pro zabránění tvorby záhybů. 

  
Obrázek č. 76 – Odstranění krycí pásky 

 

Pásy zaválcujeme válečkem QuickRoller nebo 50 mm širokým silikonovým válečkem nejdříve 

u středu pásu R.M.A. a následně u okrajů, kde byla dříve umístěna krycí páska. 

   
Obrázek č. 77 – Zahlazení spoje 
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5.4. Pokládka EPDM membrány v ploše  

Pokládka EPDM membrány je systémem R.M.A. Šířka membrány je vyráběna v rozměrech 

6,10; 7,62; 9,15; 12,21; 15,25 m a je dodávaná v rolích. Před instalaci EPDM folie je nutné 

zkontrolovat, zda je povrch tepelné izolace čistý, bez jakéhokoliv drsného povrchu, 

který by mohl mechanicky folií poškodit.  

 

Chladné počasí může ovlivnit zpracovatelnost membrány. Za nižších teplot při montáži 

je potřeba prodloužit dobu potřebnou k uvolnění vnitřního napětí membrány.  Podklad musí 

být hladký a čistý. V případě možného mechanického poškození membrány, podklad od folie 

bude oddělen vyrovnávací vrstvou – ochrannou textilií, deskou, tepelnou izolací. Podklad musí 

být suchý bez kaluží vody, sněhu, jinovatky nebo ledu jinak je nutné podklad očistit. 

V Podkladu by neměly být spáry širší než 5 mm, jinak je nutné spáry vyplnit vhodným 

materiálem např. minerální vatou. Do vpustí vložíme prodlužovací kus.  

 

Před a během použití role kontrolujeme, zda obal role nebo samotná membrána není 

mechanicky poškozená. Role EPDM bude umístěná co nejpřesněji ke konečné poloze vždy 

kolmo k vlnám trapézového plechu. Směr rozbalování membrány je označen na obalu role. 

Posouvání rozbalené folie je možné pouze v šikmém směru po podkladu pomocí vzduchu 

vháněného pod membránu. Membránu není přípustné natahovat. Folií po rozbalení necháme 

na 30 minut (u rolí širších než 12,21 m 45 minut) odpočinout, aby vnesené napětí při balení 

rolí povolilo. V místech vpustí vystřihneme ve folií kříž, přes který bude za nepříznivého počasí 

odtékat dešťová voda. Pro přesné a rovné střihy použijeme nůžky, značkovače a křídovací 

šňůru. U atik ponecháme minimálně 150 mm přesahu membrány pro snadné umístění 

do konečné pozice. U podélných spojů membrán ponecháme přesah min. 100 mm. Foliím 

necháme u atik dostatečný přesah, aby bylo možné provizorně překrýt odhalenou tepelnou 

izolaci sendvičových panelů Kingspan. Takto zakrytou atiku přitížíme dřevěnými latěmi 

nebo pomocí lepidla Splice Adhesive provizorně přilepíme k vnější straně panelu a tím 

zamezíme volnému přístupu dešťové vody do panelů.  

 

5.5. Spojování membrán pomoci samolepící pásky 76 mm Splice Tape – standardní 

spojovací technika  

Spojování membrán provádíme pomoci vkládání pásky QuickSeam mezi membrány a lepidla 

QuickPrime Plus.  

  
Obrázek č. 78 – Detail spoje vodorovné EPDM membrány 
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5.5.1. Postup zhotovení spoje 

Pro správně provedený spoj je nutný přesah membrán min. 100 mm. Nejdříve nakreslíme 

značky na spodní folií 10-15 mm od hrany horní folie každých 300 mm. Tyto značky slouží 

k aplikaci nátěru QuickPrime Plus a pásky Splice Tape.  

  
Obrázek č. 79 – Značky na membráně 

 

Horní folií přeložíme tak, abychom mohli aplikovat nátěr QuickPrime Plus na obě strany 

lepeného spoje. Přeložení je možné upevnit k horní membráně tenkým nátěrem každých 

cca 1,5 m tak, aby přeložení zůstalo v požadované pozici.  

  
Obrázek č. 80 – Přeložení spoje 

 

Takto připravený spoj očistíme od prachu a nečistot pomoci smetáku. Pokud jsou plochy 

špinavé provedeme čištění nátěrem QuikPrime Plus. Nátěr nanášíme na spoj pomoci ruční 

drátěnky nebo drátěnky na násadě. Dlouhými podélnými tahy tam a zpět aplikujeme nátěr, 

dokud plochy nebudou tmavě šedé bez tvorby pruhů a kaluží. Spoj čistíme za naznačenými 

značkami na dolní membráně a za okrajem horní membrány.  

  
Obrázek č. 81 – Nanesení lepidla 

 

Nátěr je nutné nechat kompletně zaschnout. Provedeme kontrolu zaschnutí, viz kapitola 5.3. 

Kotvení pásů QuickSeam R.M.A. Na vyschlý nátěr QuickPrime Plus je možná instalace spojovací 

pásky Splice Tape 76 mm. Spojovací páska je opatřena z jedné strany krycím papírem. Pásku 

lepíme nejdříve ke spodní membráně stranou pásky bez krycího papíru. Polohu pásky určí 

nakreslené značky v prvním kroku lepení spojů na spodní membráně. Pásku lepíme tak, 
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aby hrana krycího papíru byla vedena značkami. Pásku je nezbytné ihned přitlačit ke spodní 

membráně válečkem QuickRoller nebo 50 mm širokým ručním silikonovým válečkem.  

  
Obrázek č. 82 – Aplikace pásky Splice Tape 76 mm 

 

Horní membránu necháme volně spadnout na krycí pásku. Krycí papír musí vystupovat 

5-15 mm ze spoje. V případě, že nevystupuje nebo vystupuje méně než 5 mm, zařízneme horní 

membránu, aby krycí papír vystupoval 5-15 mm. Následuje odstranění krycího papíru z pásky. 

Nejdříve přehneme horní folií, odloupneme papír z pásky a postupným plynulým vytahováním 

pásky pod úhlem 90° ke spoji odstraňujeme krycí papír. Přitlačujeme celou šířku spoje rukou.  

  
Obrázek č. 83 – Odstranění ochranné pásky 

 

V poslední fázi probíhá uhlazování spoje válečkem QuickRoller nebo 50 mm širokým ručním 

silikonovým válečkem. Nejdříve uhlazujeme spoj kolmo ke spoji, poté podélně.  

  
Obrázek č. 84 – Zahlazení spoje 

 

5.5.2. Speciální detaily 

U takových spojů muže dojít ke speciálním detailům. Např. pokud je spoj delší než instalovaná 

páska. Dva volné konce spojovací pásky musí mít vzájemný přesah min. 25 mm. V takovém 

místě je třeba dodatečně nainstalovat záplatu QuickSeam s minimálním přesahem 

v podélném směru spoje 75 mm od konce každé pásky a v příčném záplata je široká minimálně 

125 mm.  
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Obrázek č. 85 – Detail záplaty při navázání pásky Splice Tape 76 mm 

 

Další speciální detail je T spoj 3 membrán. U takového spoje záleží, zda příčný spoj vede 

nad podélným nebo pod ním. V případě, když je příčný spoj nahoře, je třeba pásku Splice Tape 

příčného spoje zaříznout zároveň s koncem membrány. Přebytečnou spodní membránu 

příčného spoje odřízneme v úhlu 45°.  

  
Obrázek č. 86 – T spoj, zaříznutí membrány pod úhlem 45° 

 

Horní membránu příčného spoje přeložíme a slepíme jako u klasického podélného spoje.  

  
Obrázek č. 87 – T spoj, spojení tří membrán 

 

T spoj opatříme záplatou QuickSeam širokou v podélném směru minimálně 125 mm a dlouhou 

minimálně 75 mm od konců spojovací pásky membrán v příčném směru. Veškeré okraje 

záplaty utěsníme tmelem Lap Sealant.  
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Obrázek č. 88 – T spoj, záplata přes spoj 

 

V opačném případě, když leží podélná membrána T spoje nad příčným spojem, pásku Slice 

Tape 76 mm přelepíme přes příčný spoj, jako u klasického podélného spoje. Takový spoj 

je nutné opatřit záplatou QuickSeam širokou v podélném směru minimálně 125 mm a dlouhou 

minimálně 75 mm v obou směrech od osy pásky příčného spoje.  

  
Obrázek č. 89 – Detail T spoje, podélná membrána nad příčným spojem  

 

5.6. Kotvení po obvodu u atik a světlíků pomoci výstužného pásu QuickSeam Reinforced 

Perimeter Fastering Strip   

Výztužný Q.S.R.P.F.S. pás instalujeme na svislou část atiky samořeznými šrouby s podložkou 

z EPDM folie do ocelového plechu ve vzájemné maximální osové vzdálenosti 300 mm. Kotevní 

pásek instalujeme do 30 mm od rohu vodorovné plochy a atiky. Zkontrolujeme, zda pás leží 

na vodorovné ploše volně, bez záhybů.  

  
Obrázek č. 90 – Maximální vzdálenosti Q.S.R.P.F.S. pásu v ploše 
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Výztužné Q.S.R.P.F.S. pásy se v rozích nesmí překrývat. Pásy instalujeme maximálně 150 mm 

od rohu. Mezera u navazujících průběžných pásů nesmí být větší než 10 mm.  

  
Obrázek č. 91 – Maximální vzdálenosti Q.S.R.P.F.S. pásu ve vnitřním rohu 

 

U vnějších rohů pás ukončíme v maximální vzdálenosti 150 mm od rohu.  

  
Obrázek č. 92 – Maximální vzdálenosti Q.S.R.P.F.S. pásu ve vnějším rohu 

 

5.7. Lemování atik, světlíků a stěn  

Lemování je možné provést dvěma způsoby. První způsob je nalepení EPDM membrány 

z plochy průběžně na požadovaný prvek. Druhý způsob využívá samostatný pás folie lepený 

na požadovaný prvek. Pokud svislá plocha není vyšší než 1,5 m, systém nevyžaduje vodorovné 

kotvení folie.  

 

5.7.1. Lemování průběžné membrány na vyztužený pás Q.S.R.P.F.S.  

Průběžnou membránu ohneme od lemovaného prvku pro odhalení vyztuženého pásu 

Q.S.R.P.F.S. Zkontrolujeme, zda je vyztužený pás správně nainstalován. Zadní stranu průběžné 

membrány opatříme nátěrem QuickPrime Plus v šířce 200 mm. Poté nátěr aplikujeme 

na vyztužený pás, kde není ochranná páska. Nátěr aplikujeme dle dříve popsaných metod. 
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Obrázek č. 93 – Nanesení lepidla u Q.S.R.P.F.S. pásu 

 

Nátěr necháme řádně vyschnout. Zkontrolujeme řádné vyschnutí lepidla dle dříve popsaných 

metod. Z vyztuženého pásu Q.S.R.P.F.S. odstraníme ochrannou krycí pásku a průběžnou 

membránu narolujeme na povrch opatřený lepidlem. Vyvarujeme se tvorbě záhybů.  

  
Obrázek č. 94 – Stržení ochranné folie Q.S.R.P.F.S. pásu 

 

Spoj uhladíme válečkem QuickRoller nebo 50 mm širokým ručním silikonovým válečkem. 

Nejdříve spoj uhladíme kolmo, poté podélně.  

  
Obrázek č. 95 – Zahlazení spoje u Q.S.R.P.F.S. pásu 

 

Na kovové povrchy je nutné použít lepidlo Firestone Splice Adhesive. Před aplikací lepidla 

podklad očistíme roztokem Splice Wash pomoci bavlněných hadrů. Lepidlo nanášíme 

na povrch lemovaného prvku i zadní stranu EPDM membrány 75-100 mm širokým štětcem 

odolným vůči rozpouštědlům. Lepidlo nanášíme kruhovými pohyby a poté necháme 

kompletně vyschnout. Vyschnutí lepidla zkontrolujeme prstem dle popsaných metod výše. 

Membránu rolujeme ze spodní strany nahoru se snahou udržet přední okraj zaobleny. 

Při použití této metody se vyvarujeme tvorbě záhybů. Rolování by měli ideálně provádět dva 
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kvalifikovaní izolatéři od prostřední části směrem k okrajům. Nalepenou plochu dotlačíme 

tuhým kartáčem a 100 mm širokým silikonovým válečkem.   

 

5.7.2. Lemování pomocí samostatných pásů EPDM folie nebo pásů QuickSeam FormFlash 

Druhá metoda lemování svislých ploch je pomocí samostatných pásů. Tato metoda bude 

použita u světlíků a u atik, kde není možné použít metodu s průběžnými pásy EPDM folie. Pásy 

QuickSeam FormFlash aplikujeme na svislé plochy, u kterých je půdorysný rozměr kratší než 

1,5m.  

 

Postup je obdobný jako u metody popsané v kapitole 5.6.1. Lemování průběžné membrány 

na vyztužený pás Q.S.R.P.F.S. s rozdílem, že je potřeba překrýt konec vyztužené pásky 

minimálně o 75 mm lemující membránou. Dále postupujeme jako ve zmíněné metodě.  

 

Někdy se může stát, že vodorovný rohový spoj není osazen vyztuženým pásem Q.S.R.P.F.S. 

V takovém případě provedeme spoj pomocí pásky Splice Tape 76 mm.  

 

Nejprve si odměříme šířku EPDM membrány, aby zakryla požadovanou plochu a přidáme 

100 mm pro spoj s membránou ve vodorovné ploše. Takto připravený pás položíme 150 mm 

od spojovaného rohu. EPDM folie očistíme a naneseme lepidlo QuickPrime plus na spojované 

plochy folií. Lepidlo necháme kompletně vyschnout a provedeme zkoušku vyschnutí popsanou 

v předešlých kapitolách. V mezičase můžeme očistit lemovanou plochu prostředkem Splice 

Wash pomoci bavlněných hadrů. 

 

Po vyschnutí lepených ploch nalepíme pásku Splice Tape 76 mm co nejblíže k rohu 

na membránu ve vodorovné ploše stranou bez ochranné papírové pásky. Poté naneseme 

vrstvu lepidla Splice Adhesive na membránu použitou k lemování a svislou plochu lemování. 

Membránu lemování vyrolujeme na lepenou plochu tak, aby ve spodním spoji přesahovala 

membrána krycí pásku a dáváme pozor, aby nevznikly v lemování záhyby. Poté svislou část 

přitlačíme tuhým kartáčem a silikonovým válečkem.  

 

V poslední fázi lemování zkrátíme tím způsobem, že bude ochranná papírová páska spoje 

přesahovat o 10 mm konec lemování. U takto upravené membrány je možné odstranit 

ochrannou pásku postupným plynulým odstraňováním pod úhlem 90° ke spoji a za zvýšené 

pozornosti vůči tvorbě bublin a záhybu v membráně lemování. Po odstranění pásky spoj 

zahladíme válečkem QuickRoller nebo 50 mm širokým ručním silikonovým válečkem. Nejdříve 

spoj uhladíme kolmo, poté podélně. 

 

5.7.3. Spojování přerušených pruhů lemování  

Pokud nastane situace, ve které svislé lemování je přerušeno, postupujeme dle standartních 

metod spojování pomocí pásky Splice Tape 76 mm dle kapitoly 5.4. Spojování membrán 

pomoci samolepící pásky 76 mm Splice Tape. Po řádně provedeném spoji opatříme spoj 
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záplatou o minimálních rozměrech 150x225 mm. Tu umístíme středem na hranu konce horní 

membrány spoje, na vodorovnou plochu s minimálním přesahem 75 mm a na svislou plochu 

s minimálním přesahem 150 mm.  

 
Obrázek č. 96 – Detail záplaty na svislém spoji lemování 

 

5.8. Řešení rohů  

5.8.1. Vnitřní roh skládaný – atika 

Membránu přeložíme na již instalované sousední lemování rohu a na vodorovnou plochu. 

Nejdříve očistíme kovové lepené plochy čistícím prostředkem Splice Wash pomocí bavlněných 

hadrů. Odhalené plochy natřeme dle dříve popsaných pravidel lepidlem Splice adhesive. 

Necháme dokonale vyschnout, provedeme kontrolu vyschnutí.  

  
Obrázek č. 97 – Přeložení membrány a nátěr lepidlem Splice adhesive 

 

Vytvoříme šikmé zahnutí a nalepíme EPDM membránu na svislou plochu. Postupujeme 

odspodu z důvodu odstranění vzduchových bublin.  
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Obrázek č. 98 – Lepení membrány v rohu 

 

Po přilepení záhybu na stěnu vyčistíme ostatní lepené plochy a aplikujeme nátěr lepidla Splice 

adhesive. Necháme dokonale vyschnout, provedeme kontrolu vyschnutí. 

  
Obrázek č. 99 – Opětovné nanesení lepidla Splice adhesive 

 

Záhyb přeložíme metodou odspoda nahoru pro dokonalé odstranění vzduchu spoje 

a zahladíme silikonovým válečkem v celé lepené ploše.   

 

5.8.2. Vnitřní roh spojený páskou Splice Tape  

EPDM membránu ve svislém rohu rozřízneme, standardními spojovacími technikami 

provedeme spoj a lemování. Patu rohového spoje je nutné opatřit dvojitým jištěním s použitím 

záplat FormFlash. První záplatu umístíme s minimálním překrytím 250 mm ve svislé poloze 

a 150 mm ve vodorovné poloze od vnitřního rohu.  

  
Obrázek č. 100 – Minimální rozměry první záplaty v rohu spojeném páskou Splice Tape 76 mm 
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Nejprve lepené plochy očistíme. Na lepené plochy naneseme vrstvu lepidla QuickPrime Plus 

a necháme kompletně zaschnout. Provedeme kontrolu zaschnutí. Záplatu poté podélně 

přehneme a instalujeme na vodorovnou část 10 mm od atiky. Poté provedeme svislý lem. 

Na druhou svislou plochu atiky nalepíme spodní část záplaty, vytvoříme záhyb a dolepíme 

zbývající část záplaty. 

  
Obrázek č. 101 – Lepení první záplaty 

 

Na svislou část atiky, na které je vytvořen záhyb, nalepíme druhou záplatu dle stejných 

pravidel, jako u první záplaty. Podélný okraj této záplaty lepíme co nejblíže k rohu atik. Záplatu 

nakonec vyhladíme válečkem a okraje záplat utěsníme tmelem Lap Sealant.  

  
Obrázek č. 102 – Lepení a zahlazení druhé záplaty, tmelení vnější hrany záplat 

 

 

5.8.3. Vnější roh provedený pomocí záplaty FormFlash  

Pro správné provedení spoje je nutné provedení spoje lemování standardními spojovacími 

technikami. K provedení rohu použijeme čtverec Formflash s délkou strany 228 mm. Čtverec 

proložíme na dvě stejné části a jednu z nich upravíme na půlkruh. V dalších krocích můžeme 

použít horkovzdušnou pistoli k usnadnění práce. Teplo z pistole nesoustředíme na jeden bod, 

jinak hrozí proděravění materiálu. Lepené plochy očistíme pomocí QuickPrime plus.  
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Obrázek č. 103 – Nanesení lepidla na spoj lemování vnějšího rohu 

 

Ze čtvercové části záplaty odstraníme ochranný papír a záplatu umísíme středem na roh. 

Provedeme lemování svislé části. 

  
Obrázek č. 104 – Lepení záplaty na svislé plochy 

 

Odstraníme ochranný papír z kruhové části. Prsty záplatu zpracujeme do podélných rohů 

a cca 20 mm na vodorovnou plochu. Vyvarujeme se přílišného napínání záplaty. Kruhovou část 

nalepíme na vodorovnou plochu, aby napětí záplaty bylo rozloženo rovnoměrně. 

  
Obrázek č. 105 – Lepení záplaty na vodorovnou membránu 

 

Záplatu zahladíme válečkem směrem od středu záplaty na vnější okraje. Okraje opatříme 

tmelem Lap Sealant.  

  
Obrázek č. 106 – Zahlazení záplaty a zatmelení okraje záplaty 
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V případě ukončení lemovacích pásů na sráz, pás FormFlash bude mít ve vodorovné ploše 

od rohu přesah minimálně 100 mm. Ve svislé rovině od srázu lemování bude přesah pásu 

FormFlash minimálně 100 mm.  

 

5.8.4. Vnější roh provedený pomocí přeložení lemování s FormFlash  

Proces se skládá ze dvou fází. V první fázi nalepíme lemování jedné svislé plochy s přesahem 

minimálně 75 mm za svislý roh a minimálně 75 mm na vodorovnou plochu. Ve druhé fázi 

provedeme lemování druhé svislé plochy se stejným přesahem. Pro správné provedení 

dodržujeme výše uvedená pravidla pro lemování svislé plochy. Všechny odstřižené okraje 

opatříme tmelem Lap Sealant.  

  
Obrázek č. 107 – Spoj přeložením lemování  

 

5.9. Instalace nástavců vpustí  

Tepelná izolace okolo vpustí musí být v náležitém spádu. Sklon nesmí být větší než 1:3. 

V případě, že okolo vpustí je spoj dvou kusů membrán ve vzdálenosti menší než 450 mm, je 

nutné opatřit vpusť EPDM membránou 1,2 x 1,2 m. V takovém případě upravíme místo vpusti 

tak, aby svěrný kruh svíral pouze jednu vrstvu EPDM membrány. V membráně vyřízneme kruh 

s 20 mm menším průměrem, než je vnitřní okraj svěrného kruhu. Vyříznutý kruh by měl mít 

hladký neroztřepený okraj, který by jinak mohl v době životnosti střešního pláště narušit funkci 

izolace.  

  
Obrázek č. 108 – Vyříznutí otvoru v membráně 

 

V EPDM folií vytvoříme otvory pro svěrné vruty pomocí děrovačky na papír. Je zakázáno řezat 

membránu od otvoru pro svěrné šrouby ke kraji pro odvodnění. Mezi EPDM membránu 
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a prodlužovací kus vpusti aplikujeme tmel Water Block. Na jednu vpusť použijeme minimálně 

polovinu kartuše s tmelem.  

  
Obrázek č. 109 – Aplikace tmelu Water Block 

 

Nainstalujeme svěrný kruh, který zajistíme svěrnými vruty. Nakonec nainstalujeme odpadní 

koš.  

  
Obrázek č. 110 – Instalace svěrného kruhu vpusti 

 

5.10. Detail u bezpečnostního přepadu 

Bezpečnostní přepad nainstalujeme po provedeném lemování atiky. Před instalací zaoblíme 

hrany příruby, které by mohly mechanicky poškodit lemování tvarovky. Do připraveného 

otvoru atiky vložíme montovaný prvek a zajistíme v konstrukci tmelem Water Sealant 

po obvodu mezi lemováním atiky a obrubou přepadu. Pokud není vložka vodotěsná, 

je potřeba celou vnitřní část přepadu olemovat. 

 

Naměříme pruhy Membrány FormFlash, aby vždy překryly hranu příruby a vytvořily přesah 

minimálně 75 mm. Očistíme lepené plochy prostředkem Splice Wash. Lemování opatříme 

lepidlem QuicPrime Plus a necháme kompletně zaschnout. Zkontrolujeme zaschnutí. 

Nalepíme lemování QuickSeam FomrmFlash dle standardních postupů popsaných 

v předchozích kapitolách. 
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Obrázek č. 111 – Lemování bezpečnostního přepadu 

 

5.11. Ukončení EPDM membrány ukončovacím profilem  

Všude, kde končí svislá izolace, je potřeba jí ukončit pomocí ukončovacího profilu. 

Přebytečnou hydroizolaci seřízneme do požadované délky. Poté její horní konec přehneme 

o 20 mm a mezi podklad a membránu aplikujeme vrstvu tmelu Water Block.  

 

Ukončovací lištou přitlačíme EPDM membránu k podkladu. Každý profil se umisťuje 

maximálně 25 mm od konce membrány. Profil zajistíme samořeznými vruty každých 200 mm 

v maximální vzdálenosti 25 mm od konce profilu. Hlavní požadavek je, aby lišta v celé délce 

vyvinula tlak na hydroizolaci. V rozích profil uřízneme. Ohýbání profilu je nepřípustné. 

Při navazování dvou konců lišt platí pravidlo minimálního rozestupu 5 mm mezi nimi. 

Po zajištění lišty v požadované pozici, její horní okraj opatříme v dostatečném množství 

tmelem Lap Sealant. Instalace ukončovacího profilu provádíme bezprostředně před osazením 

atikového plechu, abychom zabránili vniku vody do sendvičových panelů atiky.  

  
Obrázek č. 112 – Ukončovací lišta membrány  
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5.12. Izolace prostupů pomocí Field Fabricated Pipe Flashing  

Prostup bude utěsněn 2 kusy materiálu QuickSeam FormFlash. Rozměry volíme tak, aby byl 

přesah od hrany prostupu na každou stranu minimálně 75 mm. Minimální vlastní přesah záplat 

je 75 mm. Naneseme nátěr QuickPrime Plus na prvek prostupující pláštěm a na folií 

ve vodorovné rovině. Necháme dokonale zaschnout. Provedeme zkoušku zaschnutí prstem. 

V připravených obou kusech FormFlash vykrojíme tvar prostupu tak, aby záplata od vodorovné 

roviny obalila prvek prostupující pláštěm minimálně 25 mm. 

  
Obrázek č. 113 – Minimální rozměry záplat prostupu střešním pláštěm 

 

Záplatu FormFlash nenapínáme. Odstraníme ochrannou folií a nalepíme k prostupu 

s dodržením všech minimálních přesahů. Spodní záplatu natřeme lepidlem, necháme 

zaschnout a spoj přeložíme horní záplatou. 

 
Obrázek č. 114 – Minimální přesah záplat u prostupu 

 

V posledním kroku obalíme prostup třetím kusem FormFlash. Tento kus bude přesahovat 

od okraje prostupu do vodorovné roviny minimálně 50 mm. Délka záplaty je zvolená tak, 

aby obepnula prostup a svislý spoj měl přesah minimálně 75 mm. Postup pro lepení záplaty 

je stejný jako u lepení dvou kusů ve vodorovné rovině.  

 
Obrázek č. 115 – Minimální přesahy třetí záplaty 
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5.13. Opravy EPDM membrány  

Opravy proběhnou tam, kde vakuová zkouška prokáže únik vzduchu přes nesoudržné spoje 

a kritická místa EPDM membrány. Pro tuto zkoušku je potřeba kvalifikovaný pracovník 

s vakuovým průhledným zvonem. Pro snadné odhalení nesoudržností se používá saponátová 

voda, která při úniku vzduchu tvoří bubliny na povrchu zkoušeného povrchu.  

 

5.13.1. Oprava pomocí záplaty QuickSeam FormFlash 

Otvor v EPDM membráně vyřízneme tak, aby se trhlina dále nemohla rozšiřovat. Značkovačem 

si označíme opravovanou oblast, tj. minimálně 75 mm od okraje opravovaného defektu 

membrány. Vyřízneme odpovídající kus membrány FormFlash a zaoblíme její okraje. Lepené 

plochy opatříme nátěrem QuickPrime Plus a necháme kompletně vyschnout. Zkontrolujeme 

vyschnutí. Na opravované místo nainstalujeme předem připravenou záplatu. Okraje utěsníme 

tmelem Lap Sealant.  

  
Obrázek č. 116 – Minimální přesah v místě opravy EPDM folie záplatou FormFlash 

 

5.13.2. Oprava pomocí záplaty z EPDM membrány 

Druhá varianta opravy je pomocí záplaty ze samotné EPDM folie a lepidla Splice Adhesive. 

Opravované místo může vyžadovat čištění pomocí nátěru QuickPrime Plus. Obecné zásady 

platí jako u opravy při použití FormFlash. Za použití EPDM folie je minimální přesah záplaty 

od okraje opravovaného místa 100 mm. Okraje utěsníme tmelem Lap Sealant. Spoje 

vyhladíme pomocí válečku QuickRoller nebo 50 mm širokým ručním silikonovým válečkem.  

  
Obrázek č. 117 – Minimální přesah v místě opravy EPDM folie záplatou z EPDM folie 
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6. Personální obsazení  

Veškerý personál je zaškolen pro BOZP a pohyb na staveništi. 

 

Složení jedné pracovní čety:  

− 1 vedoucí pracovní čety – je zodpovědný za celkový chod prací, kvalitu provedených 

prací, kontroluje jakost provedení a správný chod prací, vede stavební deník  

− 4 izolatéři – s platnou kvalifikací pro prováděné práce, minimálně jeden s průkazem 

pro vázání břemen  

− 1 pracovník – pomocná síla, kvalifikovaný pro provádění systému střešního pláště 

− 1 strojník – obsluha mobilního jeřábu, nutný platný strojní průkaz pro zacházení 

s jeřábem 

 

7. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  

Strojní sestava je uvedena v samostatném dokumentu Návrh hlavních stavebních strojů 

a mechanismů.  

 

7.1. Velké stroje  

− VOLVO FH 13   

− KRONE PROFI LINER SDP 27 elB4-CS 

− mobilní jeřáb Liebherr LTM 1030-2.1 

− vysokozdvižný vozík Agrimac TH120 

− nákladní dodávka Ford Transit Van L3H2  

 

7.2. Elektrické nářadí 

− Montážní automat ISO-TAK 260 

− Montážní přístroj IT 19 pro jednotlivé upevňovací prvky systému ISO–TAK 

− Aku vrtací šroubovák SF 8M-A22 s příslušenstvím pro kotvení veškerých šroubů a vrtání 

do ocele a dvěma bateriemi s nabíječkou 

− Aku úhlová bruska AG 150-A36 

− Horkovzdušná pistole BOSCH GHG 23-66 Professional  

− Průmyslový vysavač BOSCH GAS 35 M AFC Professional 

 

7.3. Ostatní pomůcky 

Stavební vrátek s lanem dlouhým 25 m a karabinou s dvojitým jištěním, nůžky, nůžky na plech, 

kleště, kladivo, štětec šířky 75-100 mm odolný vůči rozpouštědlům, válečky bez vláken, 

bavlněné hadry, silikonový váleček šířky 50 mm nebo váleček QuickRoller, odlamovací nůž, 

smeták, drátěný kartáč, bazénky na vodu, ruční drátěnky nebo drátěnky na násadě, plastový 

kýbl, vodováha, metr, bílé značkovače, pásmo, pokřídovaná šňůra, prodlužovací bubny  
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7.4. Ochranné pomůcky 

Ochranné brýle, pracovní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv s měkkou podrážkou, reflexní 

vesta nebo pracovní oděv s reflexními prvky, pracovní helma, chrániče sluchu, respirační 

rouška, v případě nízké teploty zateplený oděv, osobní ochranné pomůcky 

 

8. Jakost a kontrola kvality 

Pro jakost a kontrolu kvality je samostatně vypracován kontrolní a zkušební plán viz příloha 

P10. Kontrolní a zkušební plán pro střešní plášť.  

 

8.1. Kontroly vstupní 

− Kontrola projektové dokumentace 

− Kontrola připravenosti staveniště 

− Kontrola zařízení staveniště 

− Kontrola dodávky materiálu 

− Kontrola skladování materiálů 

− Kontrola pracovníků 

 

8.2. Kontroly mezioperační 

− Kontrola způsobilostí pracovníku 

− Kontrola klimatických podmínek 

− Kontrola strojů, nástrojů a pomůcek BOZP 

− Kontrola provedení parozábrany  

− Kontrola tepelné izolace  

− Kontrola kotvení R.M.A. pásů 

− Kontrola spojů membrány 

− Kontrola kotvení na svislé konstrukce 

− Kontrola lemování svislých ploch 

− Kontrola rohů lemování  

− Kontrola vpustí  

− Kontrola lemování bezpečnostních přepadů 

− Kontrola horního ukončení lemování  

− Kontrola oprav EPDM folie   

 

8.3. Kontroly výstupní  

− Vakuová zkouška vodotěsnosti 

− Kontrola kompletnosti díla 

 

8.4. Použité zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy 
− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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− 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 

− Vyhláška č.62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

− Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

− Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

− Norma ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

− Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 

− Norma ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

− Norma ČSN EN 365 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné 

požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení 

a balení 

− Norma ČSN EN 13162 ED.2 – Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově 

vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace 

− Norma ČSN EN 13956 – Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie 

pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

− Řídící pokyn pro evropská technická schválení ETAG 006, příloha D – Výtažná zkouška 

prováděná na stavbě 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Stavební práce probíhají v souladu s následujícími předpisy: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

− Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

− Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

− 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 

− Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

− Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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− Norma ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr 

a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení 

 

Blíže uvedeno v samostatném dokumentu Rizika a opatření pro montáž ploché střechy.  

 

10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Nakládání s odpady je řešeno dle zákonu č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, který stanovuje pravidla pro nakládání s odpadem, vyhláškou 

č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů, která obsahuje katalog odpadu s příslušným 

zařazením, postupy pro zařazení dle katalogu.  

 

Nebezpečný odpad vzniká při užívání lepidel pro EPDM membrány. Při manipulaci s tímto 

odpadem je nutné zabránit kontaktu nebezpečné látky s kůží a omezit nebo úplně zamezit 

riziko vdechnutí. Nebezpečný odpad bude skladován v uzavíratelné nádobě pro tento odpad 

určené.  

 

Zvýšené riziko pro ohrožení životního prostředí představuje únik provozních kapalin strojů a 

nástrojů v podobě pohonných hmot, hydraulické kapaliny, oleje, brzdové kapaliny atd. Pro 

zamezení úniků budou stroje a nástroje pravidelně kontrolovány oprávněnou osobou. 

V případě úniku provozních kapalin je nutné odtěžit kontaminovanou zeminu.  

 

Tabulka 23 – Druhy produkovaných odpadů při montáži střešního pláště 

Druh odpadu Zařazení 
odpadu 

Typ 
likvidace 

Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická 
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 04 09 C 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 B 

Plastové obaly 15 01 02 B 

Dřevo  17 02 01 A 

Plasty 17 02 03 B 

Hliník 17 04 02 B 

Železo a ocel  17 04 05 B 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 17 06 04 A 

Směsný stavební materiál 17 09 04 A 

 Způsob likvidace odpadů: 
  A – odvoz na skládku 
  B – třídění, oddělené skladování, recyklace 
  C – oddělené skladování, odvoz na skládku pro nebezpečné odpady 
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Příloha 1: Výkaz výměr materiálu  
Tabulka 24 – Druhy produkovaných odpadů při montáži střešního pláště 

 
 

 

číslo Název Množství MJ MJ/balení ks balení

1 Parozábrana DEKSEPAR 2170,5 m2 200 11

2 Oboustranně lepící butylkaučuková páska

JUTAFOL SP1
2483,6 m 50 50

3 Tepelná izolace Monrock MAX E z minerální

vlny– desky 1,2 x 2 m, tl. 100 mm 3994,5 m2 28,8 139

4 Tepelná izolace Monrock MAX E z minerální

vlny– desky 1,2 x 2 m, tl. 80 mm 69,6 m2 36 3

5 Spádové klíny ROCKFALL SD 20-40 mm 450,0 ks 80 6

6 Spádové klíny ROCKFALL SD 40-60 mm 180,0 ks 48 4

7 Podkladní rovinné desky ROCKFALL 60 mm 40,0 ks 40 1

8 Střešní membrána RubberGard EPDM 6,1x30,5 

m 2110,4 m2 186 11

9 Lemování RubberGard EPDM FormFlash

0,305x30,5 m 131,8 m2 9,3 14

10 Základní nátěr QuickPrime Plus 1537,7 l 11,4 135

11  Lepidlo Splice Adhesive (SA-1065) 131,9 l 3,8 35

12 Čisticí roztok Splice Wash (SW-100) 70,0 l 18,9 4

13 Lepící páska na spoje QuickSeam Splice Tape 

1893,4 m 30,5 62

14 Kotevní pás QuickSeam R.M.A. 3240,8 m 30,5 106

15 Tmel na spoje Lap Sealant (LS-3029A1) 29,0 tuba 1 29

16 Vodotěsný tmel Water Block Seal (S-20) 125,0 tuba 1 125

17 Ukončovací profil Termination Bar 374,9 m 152,4 3

18 Teleskopická hmoždinka ISOTAK RP45x150

mm 11175 ks 500 23

19 Teleskopická hmoždinka ISOTAK RP45x180

mm 206 500 1

20 Teleskopická hmoždinka ISOTAK RP45x210

mm 69 500 1

21 Šroub ITPS 4,8x90 mm 10980 ks 500 22

22 Šroub ITPS 4,8x110 mm 166 ks 500 1

23 Šroub ITPS 4,8x130 mm 29 ks 500 1

24 Šroub ITCS 6,1x60 mm 45 ks 500 1

25 Šroub ITCS 6,1x80 mm 40 ks 500 1

26 Šroub ITCS 6,1x100 mm 40 ks 500 1

27 Samovrtný šroub tex din 7504kp pozinkovaný,

do kovu, se šestihrannou hlavou a epdm

podložkou, 4,2x38 mm 3748,5 ks 200 19
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1. Kontrola vstupní  

1.1. Kontrola projektové dokumentace 

První vstupní kontrola zahrnuje jednorázovou kontrolu projektové dokumentace. 

Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka provedou kontrolu, zda projektová 

dokumentace obsahuje veškeré potřebné dokumenty a výkresy. Projektová dokumentace 

musí být odsouhlasena investorem a autorizovaným projektantem s jeho razítkem. V případě 

nepřítomnosti části projektové dokumentace, provedeme zápis do stavebního deníku, 

který obsahuje veškeré připomínky k výsledku kontroly.   

 

Zdroje kontroly: 

− Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

− Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

− Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

− Norma ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

− Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 

− Schválená projektová dokumentace 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku a technický dozor stavebníka 

vlastnoručním podpisem stvrzuje prohlášení.   

 

1.2. Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí. Kontrolujeme nosnou vrstvu střešního pláště, především 

rovinnost a čistotu povrchu. Rovinnost dovoluje maximální odchylku +5 mm na 2 m lati. 

Dovolené odchylky pro rovnoběžnost: +5 mm do 4 m, +12 mm do 8 m, +20 mm do 16 m.  

Stropní konstrukce bude zbavena otřepů, prachu a nebude se na ní zadržovat voda nebo led. 

Dále kontrolujeme výšku atiky a její správné provedení. U připravených vývodů podtlakové 

dešťové kanalizace nad trapézový plech zkontrolujeme jejich polohu. V poslední řadě 

zkontrolujeme světlíky, přístupové cesty na střešní plášť. Zjištěné vady a nedodělky zapíšeme 

do stavebního deníku.  

 

Zdroje kontroly: 

− Norma ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   
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1.3. Kontrola zařízení staveniště 

Před začátkem veškerých prací proběhne za přítomnosti stavbyvedoucího kontrola zařízení 

staveniště, zda reálný stav odpovídá navrženému zařízení staveniště dle projektové 

dokumentace. Kontrolujeme místa pro odběr vody a elektřiny. Skladovací plochy musí být 

odvodněné, rovné, se zpevněným povrchem. Zkontrolujeme oplocení a vjezdy a výjezdy 

na staveniště, stejně jako veškeré ostatní vybavení staveniště uvedené v projektové 

dokumentaci.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   

 

1.4. Kontrola dodávky materiálu 

Každou dodávku materiálu a výrobku stavbyvedoucí zkontroluje s předepsaným materiálem 

projektovou dokumentací. Kontroluje číslo šarže, typ materiálu, množství, poškození 

materiálu, poškození obalové folie. Kontrolujeme shodu s dodacími listy, technickými listy 

a osvědčeními o jakosti. Veškerou dodanou dokumentaci při dodávce je povinen 

stavbyvedoucí archivovat.  

 

Zdroje kontroly:  

− Projektová dokumentace  

− Norma ČSN EN 13162 ED.2 – Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově 

vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace 

− Norma ČSN EN 13956 – Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie 

pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky 

− Dodací list 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   

 

1.5. Kontrola skladování materiálů 

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje, zda je skladovaný materiál skladován na místech 

určených projektovou dokumentaci, dle pravidel v ní uvedených a dle pravidel uvedených 

v technických listech jednotlivých materiálů. Pro skladování jsou k dispozici zpevněné 

skladovací plochy a uzamykatelné skladovací buňky. To platí pro veškeré skladování na stavbě 

s výjimkou skladování v místě montáže. Kontrolujeme, zda materiál na střešním plášti 

je skladován v osách vazníků.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace  

− Technologický předpis 
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− Technický list 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   

 

1.6. Kontrola pracovníků 

Stavbyvedoucí jednorázově provádí kontrolu každého pracovníka, zda dle kvalifikace má 

platné veškeré certifikáty a průkazy. Dále kontroluje zaškolení pro bezpečnost a ochranu 

při práci. Stavbyvedoucí v případě potřeby zaškolí pracovníka o pohybu na stavbě 

a podobných pravidlech týkajících se stavby. Každý pracovník stvrzuje výsledek kontroly 

vlastnoručním podpisem.  

 

 Zdroje kontroly: 

− Profesní průkaz 

− Strojní průkaz 

− Pravidla BOZP  

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   

 

2. Kontrola mezioperační 

Veškeré mezioperační kontroly týkající se montážních prací budou prováděny v souladu 

s postupy výrobců jednotlivých systémů.  

 

2.7. Kontrola způsobilostí pracovníku 

Stavbyvedoucí namátkově kontroluje hladinu alkoholu pracovníků v době přítomností 

pracovníků na stavbě. Pro tuto kontrolu stavbyvedoucí užije kalibrovaný alkohol tester 

pro vybrané nebo podezřelé pracovníky.  Při pozitivním testu na přítomnost alkoholu v dechu 

je pracovník neprodleně vykázán ze staveniště a můžou být vyvozeny důsledky ze silného 

porušení předpisů BOZP.   

 

Druhý test je test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle, který probíhá taktéž 

namátkově. Pro tuto kontrolu stavbyvedoucí použije jednorázový tester na drogy. 

Při pozitivním testu na drogy je pracovník vykázán ze staveniště a můžou být vyvozeny 

důsledky ze silného porušení předpisu BOZP.   

 

Zdroje kontroly: 

− Pravidla BOZP 

 

2.8. Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí každý den určuje, zda klimatické podmínky vyhovují pro začátek prací 

na stavbě. Měří teplotu vzduchu a rychlost větru. Práce nemohou pokračovat ani být zahájeny, 
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pokud teplota vzduchu klesne pod -10 °C, rychlost větru přesáhne 8 km/h a viditelnost klesne 

pod 30 m. Práce se dále přeruší za přívalového deště, bouře, sněžení a námrazy.  

 

V případě, že se klimatické podmínky razantně během dne změní, stavbyvedoucí opakuje 

měření a provede nové závěry pro pokračování montáže.  

 

Zdroje kontroly:  

− 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 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   

 

2.9. Kontrola strojů, nástrojů a pomůcek BOZP 

Stavbyvedoucí nebo mistr průběžně kontroluje kondici stavebních strojů, nástrojů 

a ochranných pomůcek BOZP. Kontrolujeme hladinu provozních kapalin, funkci jednotlivých 

části stroje nebo nástroje. Při podezření na omezenou funkci stroje nebo nástroje je zakázaná 

manipulace s nimi. U mobilního jeřábu bude ověřena nosnost jeřábu.  V případě ochranných 

pomůcek, musí splňovat bezvadnou funkci a mít platnou revizi. 

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technický list 

− Technologický předpis 

− Revizní list ochranných osobních pracovních prostředků  

− Norma ČSN EN 365 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné 

požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení 

a balení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   

 

2.10. Kontrola provedení parozábrany  

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje provedení parozábrany. Minimální přesah spojů 

je 100 mm. Maximálně lze spojit 3 kusy parozábrany T spojem najednou. Ve svislé rovině 

je parozábrana vytažena minimálně nad rovinu tepelné izolace. Kontrolujeme těsné provedení 

veškerých spojů a prostupů parozábrany.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 
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− Technické listy 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   

 

2.11. Kontrola tepelné izolace  

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje, zda je tepelná izolace kladena dle technologického 

předpisu ve správné tloušťce – minimálně 200 mm, ve správném rastru a správném spádu 

minimálně 2 %, a to především tam, kde je užitý doplňkový systém ROCKFALL. Spára 

mezi jednotlivými deskami je maximálně 5 mm široká. Vrstva tepelné izolace nesmí 

být mechanicky poškozená. V takovém případě je nutná výměna celé desky. V době zakrytí 

EPDM folií, deska nesmí být nasycená vodou, nesmí být na desce kaluže vody a led.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace  

− Technologický předpis  

− Norma ČSN EN 13162 ED.2 – Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově 

vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.   

 

2.12. Kontrola kotvení R.M.A. pásů 

Před samostatnou instalací kotevního systému je nutné provést výtažnou zkoušku střešních 

kotevních prvků certifikovanou zkušební společností. Průměrná výtažná síla s korekcí 

bezpečnostním koeficientem Fadm musí být větší než výpočtová výtažná síla wadm. 

Stavbyvedoucí kontroluje rozmístění kotevních pásů v ploše. Osová vzdálenost kotevních pásů 

a kotev viz dokument Návrh rozmístění kotev pro plášť ploché střechy. Minimální přesah vrutů 

skrz trapézový plech je 20 mm. Kontrolujeme správnost užívaného lepidla dle technologického 

předpisu a technického listu.  

 

Zdroje kontroly: 

− Řídící pokyn pro evropská technická schválení ETAG 006, příloha D – Výtažná zkouška 

prováděná na stavbě 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 
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Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku. Protokol z výtažné zkoušky 

stavbyvedoucí archivuje. Výsledek ověření výtažné síly stavbyvedoucí zapíše do stavebního 

deníku.  

 

2.13. Kontrola spojů membrány 

Stavbyvedoucí provede kontrolu každého spoje, zda je proveden dle systému výrobce 

a postupu uvedeném v technologického předpisu. Přesah dvou folií je minimálně 100 mm při 

použití QuickSeam pásky. Páska má přesah 5-15 mm od hrany horní folie. Při užití T spoje 

je nutné zkontrolovat přesahy záplaty spoje dle TP.  

 

Zdroje kontroly: 

− Technologický předpis 

− Projektová dokumentace 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

2.14. Kontrola kotvení na svislé konstrukce 

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje veškeré prvky kotvení na svislé konstrukce výztužným 

páskem QuickSeam Reinforced Perimeter Fastering Strip. Osová vzdálenost samořezných 

šroubů je maximálně 300 mm, šrouby musí mít podložku z EPDM folie a je maximálně 30 mm 

od vodorovného rohu v patě svislé konstrukce. Ve vnitřním i vnějším rohu je pásek ukončen 

v maximální vzdálenosti 150 mm od rohu. Mezera dvou navazujících výztužných pásů na sebe 

nesmí být větší než 10 mm.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

2.15. Kontrola lemování svislých ploch 

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje, zda byly konstrukce provedeny dle projektové 

dokumentace a technologických postupů. V konstrukci musí být užité správné lepidlo.  Překrytí 

kotevního výztužného pásu Q.S.R.P.F.S. lemující membránou je minimálně 75 mm. 

Stavbyvedoucí provede kontrolu spojů pomocí QuickSeam pásky dle kapitoly 2.13. Kontrola 
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spojů membrány. Pokud při lemování na sebe navazují dva pásy, je nutné zkontrolovat 

umístění záplaty, rozměr a její přesahy. Záplata má minimální rozměr 150 x 225 mm. Přesah 

záplaty je od spoje minimálně 75 mm a 150 mm od vodorovného rohu ve svislé rovině, 

ve vodorovné rovině minimálně 75 mm od vodorovného rohu. Lemování má být hladké 

bez záhybů. Okraje záplat jsou opatřené tmelem Lap Sealant v dostatečné vrstvě. 

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

2.16. Kontrola rohů lemování  

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje správnost provedení všech rohů. U vnitřních skládaných 

rohů nesmí být nevhodné záhyby. Rohy spojené spojovací páskou Splice Tape jsou opatřené 

dvojitým jištěním pomocí záplat FormFlash. První záplata má přesah ve svislé rovině od rohu 

minimálně 250 mm a ve vodorovné rovině minimálně 150 mm. U vnějších rohů je použita 

čtvercová záplata s délkou jedné strany 228 mm, přesah ve všech rovinách je minimálně 

100 mm. Přesah u vnějších rohu s přeložením lemování je minimálně 75 mm. Okraje záplat 

jsou opatřené tmelem Lap Sealant. 

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

2.17. Kontrola vpustí  

Stavbyvedoucí zkontroluje každou vpusť, která byla osazena. Vyříznutý kruh EPDM membrány 

má menší poloměr než vnitřní hrana přítlačného kruhu o 20 mm. Vzdálenost spoje membrán 

je větší než 450 mm, pokud není vpusť opatřena dodatečnou membránou 1,2 x 1,2 m. Mezi 

prodlužovacím kusem vpusti a EPDM membránou je alespoň půl kartuše tmelu Water Block.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 
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− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

2.18. Kontrola lemování bezpečnostních přepadů 

Stavbyvedoucí zkontroluje všechny bezpečnostní přepady a jejích lemování. Přesah lemování 

od příruby je minimálně 75 mm. Okraje záplat jsou opatřené tmelem Lap Sealant. 

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

2.19. Kontrola horního ukončení lemování  

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje správnost provedení horního ukončení dle 

technologického předpisu a technických listů. Pod ukončovacím profilem má být umístěn tmel 

Water Block. Samořezné vruty s EPDM podložkou jsou v maximální osové vzdálenosti 200 mm 

a jsou umístěné v maximální vzdálenosti 25 mm od konce profilu. Umístění profilu je 

v maximální vzdálenosti 25 mm od konce membrány. Minimální mezera mezi průběžnými 

profily je 5 mm. Profil nesmí být ohnutý. Horní okraj je utěsněn tmelem Lap Sealant.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

2.20. Kontrola horního ukončení lemování  

Stavbyvedoucí průběžně kontroluje správnost provedení záplat prostupů střešním pláštěm. 

Přesah vodorovné záplaty od prvku prostupujícího střešním pláštěm je minimálně 75 mm. 
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Vodorovná záplata bude vytažena alespoň 25 mm na prvek od vodorovné roviny. Minimální 

přesah veškerých lepených spojů je 75 mm.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

2.21. Kontrola oprav EPDM folie  

Stavbyvedoucí zkontroluje každou provedenou opravu EPDM folie. Přesah záplaty 

z membrány FormFlash je minimálně 75 mm, z EPDM membrány minimálně 100 mm. Okraje 

záplat jsou opatřené tmelem Lap Sealant v dostatečném množství.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Výsledek kontroly stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku.  

 

3. Kontrol výstupní  

3.22. Vakuová zkouška vodotěsnosti 

Vakuovou zkoušku provede kvalifikovaný pracovník. Vodotěsnost se provádí ve všech 

kritických místech jako T spoje, opravovaná místa, místa se záplatami a ostatní podezřelá 

místa určena stavbyvedoucím, TDS nebo kvalifikovaným pracovníkem provádějícím zkoušku. 

Zkouška probíhá při použití podtlakových průhledných zvonů s manometrem a vody 

se saponátem. Princip zkoušky spočívá v odsávání vzduchu vakuovým zvonem a tvorbě bublin 

saponátové vody při průniku vzduchu skrz netěsné spoje. V místech, kde se tvoří bubliny, je 

nutná oprava. Je nepřípustná jakákoliv nesoudržnost obálky z EPDM folie.  

 

Zdroje kontroly: 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

− Projektová dokumentace 
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O zkoušce a jejím výsledku se provede zápis do stavebního deníku.  

 

3.23. Kontrola kompletnosti díla 

Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka provedou závěrečnou kontrolu 

celkového stavu montáže střešního pláště dle projektové dokumentace, správnou funkci 

odvodnění střechy. Nivelačním přístrojem s trojnožkou opatřenou geotextilií zkontrolujeme 

rovinnost pláště. Spád je minimálně 2 %. Vizuálně zkontrolujeme veškeré prvky izolace.  

 

Zdroje kontroly: 

− Projektová dokumentace 

− Technologický předpis 

− Technický list 

− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

 

Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka sepíše předávací protokol díla 

a provede zápis do stavebního deníku. Protokol potvrdí vlastnoručním podpisem všechny 

zúčastněné strany.  

 

4. Použité zákony, nařízení vlády, vyhlášky a normy 

− Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

− 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 

− Vyhláška č.62/2013 Sb., o dokumentaci staveb 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

− Norma ČSN 73 1901 – Navrhování střech 

− Norma ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

− Norma ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

− Norma ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb 

− Norma ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

− Norma ČSN EN 365 – Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Všeobecné 

požadavky na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení 

a balení 

− Norma ČSN EN 13162 ED.2 – Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově 

vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace 

− Norma ČSN EN 13956 – Hydroizolační pásy a fólie – Plastové a pryžové pásy a fólie 

pro hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky 
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− Norma ČSN P 73 0606 – Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 

ustanovení 

− Řídící pokyn pro evropská technická schválení ETAG 006, příloha D – Výtažná zkouška 

prováděná na stavbě 
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1. Legislativní předpisy pro řešenou technologickou etapu  

Stavební práce budou probíhat v souladu s následujícími předpisy: 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

− Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

− Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

− 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 

− Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

− Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

− Norma ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr 

a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení 

 

2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště  

2.1. Požadavky na zajištění staveniště  

RIZIKO: Vstup nepovolaných fyzických osob na staveniště 

OPATŘENÍ: Staveniště bude oploceno po celém obvodu mobilním plotem Tempoline vysokým 

2 m. Na staveniště budou přístupy přes dvě zamykatelné brány zhotovené z dvou polí 

mobilního oplocení, tudíž šířky 5 m. Brány se zamykají pomocí řetězu a visacích zámků.  

 

RIZIKO: Vniknutí nepovolaných osob 

OPATŘENÍ: Vjezdy na staveniště budou opatřeny výstražnými cedulemi: Zákaz vstupu 

nepovolaných osob a Nebezpečí úrazu 

 

RIZIKO: Vjezd nepovolaných fyzických osob a vozidel 

OPATŘENÍ: Areál firmy Simandl, spol s.r.o. je opatřen značkami se zákazem vjezdu 

pro nepovolané osoby. Vjezdové brány na staveniště budou označeny výstražnými cedulemi: 

Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí Mimo vozidel stavby. Brány budou uzamykatelné pomocí 

řetězu a visacích zámků.  

 

2.2. Zařízení pro rozvod energie 

RIZIKO: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem přípojek 

OPATŘENÍ: Staveništní přípojka bude napojena na hlavní pojistnou skříň areálu v místě garáží 

areálu. Staveništní přípojka bude vedena v plastové chráničce ke sloupu průvěsu. Hlavní 

rozvaděč bude umístěn v místě nepřístupném neoprávněným fyzickým osobám. Druhý 
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rozvaděč bude umístěn při nákladovém můstku budovaného objektu. Přívod elektrické 

energie bude v plastové chráničce. V místě vjezdu staveništní bránou bude přívod veden 

ocelovou trubkou pod zemí alespoň 200 mm pod povrchem komunikace staveniště. 

Na rozvaděčích budou prováděny pravidelné revize. V blízkosti rozvaděčů budou umístěny 

hasící přístroje s CO2. Po ukončení prací na staveništi, hlavním vypínačem bude přerušen 

přísun elektrické energie.   

 

RIZIKO: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem stržením průvěsu přípojky 

OPATŘENÍ: Přes výjezd z areálu bude zřízen průvěs přípojky elektrické energie. Minimální 

výška průvěsu nad areálovou komunikací bude 5,00 m. Pro průvěs budou zřízené stabilní 

železobetonové sloupy. Průvěs bude proveden dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – Elektrické 

instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení.  

 

RIZIKO: Nebezpečí pádu nosné konstrukce průvěsu  

OPATŘENÍ: Sloupy budou vetknuté minimálně 1,5 m do země. Pro lepší viditelnost budou 

sloupy do výšky 2 m opatřeny pruhovaným nátěrem žluté a černé barvy.   

 

2.3. Požadavky na venkovní pracoviště staveniště 

RIZIKO: Nebezpečí pádu z výšky 

OPATŘENÍ: Všechny úrovně střešního pláště jsou opatřeny kotvícími body proti pádu. Každý 

pracovník bude používat osobní ochranné pracovní prostředky proti volnému pádu z výšky 

a bude přikotven minimálně k jednomu kotvícímu bodu proti pádu. Ochranné prostředky proti 

pádů pracovníci budou užívat při práci ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kraje prostoru, kde 

může dojít k volnému pádu. Ochranné prostředky proti pádu z výšky budou neustále 

kontrolovány, zda splňují požadovanou funkci a budou v bezvadné kondici s platnou revizí. 

Pro výstup na střešní plášť bude zřízené schodiště PERI UP 100. Na lešení budou pravidelně 

probíhat revize.  

 

RIZIKO: Nebezpečí úrazu při skladování materiálu 

OPATŘENÍ: Skladování je povoleno pouze dle pravidel uvedených v technologickém předpisu 

pro montáž střešního pláště, v technických listech skladovaného materiálu nebo daných 

výrobcem.  

 

RIZIKO: Klimatické vlivy – bouře, déšť, sněžení, silný vítr, mlha 

OPATŘENÍ: Pokud klimatické vlivy přesáhnou limity stanovené v technologickém předpisu 

montáže střešního pláště a další práce budou zastaveny.  
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3. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 

staveništi 

3.1. Obecné požadavky na obsluhu strojů  

RIZIKO: Nebezpečí úrazu při porušení provozních a pracovních podmínek 

OPATŘENÍ: Obsluha strojů bude proškolená oprávněnou osobou o provozních a pracovních 

podmínkách na staveništi a bezpečnosti a ochraně osob při práci na staveništi, 

kterou stanovuje tento dokument. Na konci školení obsluha potvrdí seznámení s veškerými 

pravidly na staveništi vlastnoručním podpisem.  

 

RIZIKO: Ekologické znečištění 

OPATŘENÍ: Úniku provozních kapalin bude zabráněno častými kontrolami stavu strojů, 

případnou údržbou strojů. V případě ekologického znečištění zeminy, bude zemina vytěžena 

a vyvezena na skládku s nebezpečným odpadem. Pro odstranění nebezpečných látek bude 

k dispozici sorpční sada.   

 

3.2. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen  

RIZIKO: Protržení lana 

OPATŘENÍ: Lano má minimální průměr 10 mm. Není dovoleno používat poškozené lano. 

Pracovníci budou průběžně vizuálně kontrolovat technický stav lana.  

 

RIZIKO: Kolaps nosné konstrukce kladky 

OPATŘENÍ: Pro vrátek bude použita systémová otočná konzola s kladkou s předepsanou 

nosností. Pracovníci budou průběžně vizuálně kontrolovat technicky stav kladky a otočné 

konzoly.  

 

3.3. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce  

RIZIKO: Nebezpečí úrazu při závadě a provozních odchylkách stroje  

OPATŘENÍ: Obsluha stroje seznámí všechny dotčené osoby při manipulaci se strojem 

s bezpečnostními předpisy. Závadný stroj nebude použit, pokud nebude závada odstraněna.  

 

RIZIKO: Nebezpečí úrazu při špatném zajištění stroje proti pohybu  

OPATŘENÍ: Obsluha stroje řádně zajistí stroj proti pohybu dle technických listů stroje 

např. zakládacími klíny nebo spuštěním mechanizmu stroje na zem.  

 

RIZIKO: Nebezpečí úrazu při nedbalém užívání stroje obsluhou  

OPATŘENÍ: Obsluha stroje při vzdálení od stroje uzamkne ovládací kabinu. Obsluha odstaví 

stroj na místě, kde nemůže ohrozit ostatní účastníky na komunikacích, není ohrožena stabilita 

stroje a nehrozí pád předmětů na stroj.  
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4. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce 

a pracovní postupy 

4.1. Skladování a manipulace s materiálem  

RIZIKO: Nebezpečí úrazu při nevhodném skladování materiálu 

OPATŘENÍ: Materiál je skladován dle předepsaných podmínek určených technologickým 

předpisem a výrobcem materiálu. Skládky jsou dostatečně únosné, odvodněné a rovné. 

Materiál je skladován tak, aby byl stabilní po celou dobu skladování. Materiál, 

který při skladování nesmí být vystaven slunečnímu záření, je skladován v uzamykatelných 

buňkách.  

 

RIZIKO: Sesuv materiálu a zavalení pracovníka 

OPATŘENÍ: Plechovky s lepidlem jsou uloženy do maximální výšky 2 m při zajištění jejich 

stability. Palety s minerální vlnou je možné skladovat na skládkách maximálně v počtu 

3 na sobě. Na střešním plášti je zakázáno skladovat materiál ve vrstvách na sobě.  

 

RIZIKO: Přejetí vysokozdvižným vozíkem  

OPATŘENÍ: Pracovníci se nezdržují v manipulačním prostoru vysokozdvižného vozíku 

při manipulaci s matriálem. Obsluha vysokozdvižného vozíku případně požádá pracovníky, 

aby opustili manipulační prostor. Při rozjetí vysokozdvižný vozík oznámí rozjezd zvukovým 

signálem.  

 

RIZIKO: Pád břemene při přepravě materiálu autojeřábem 

OPATŘENÍ: Kvalifikovaný pracovník s platným vazačským průkazem dohlíží na správné uvázání 

břemene. Vázací prostředky se nemohou použít, pokud vykazují poškozený stav. Vazač určuje, 

jakým vázacím prostředkem je přepravováno břemeno. Osoby se zdržují v bezpečné 

vzdálenosti od přepravovaného břemene. Nikdy se nezdržují pod přepravovaným břemenem.  

 

RIZIKO: Přejetí vozíkem Lift & Roller 

OPATŘENÍ: Pracovníci se vždy pohybují v zorném poli obsluhy vozíku. Předpokládá se zvýšená 

pozornost izolatérů při zhoršených podmínkách pohybu po trapézovém plechu.  

 

RIZIKO: Kolaps střešního pláště 

OPATŘENÍ: Materiál skladujeme především v osách vazníků rovnoměrně rozložený. 

Při bodovém zatížení může dojít ke zhroucení nosné konstrukce střešního pláště.  

 

5. Ostatní rizika a opatření při montáži  

RIZIKO: Nebezpečí úrazu při porušení provozních a pracovních podmínek 

OPATŘENÍ: Pracovníci budou proškolení oprávněnou osobou o provozních a pracovních 

podmínkách na staveništi a bezpečnosti a ochraně osob při práci na staveništi, kterou 

stanovuje tento dokument. Na konci školení každý pracovník potvrdí seznámení s veškerými 

provozními a pracovními podmínkami na staveništi vlastnoručním podpisem.  
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RIZIKO: Pád materiálu, pracovních pomůcek a nářadí ze střešního pláště na osobu 

OPATŘENÍ: Práce nikdy neprobíhají nad sebou. V místě práce je vymezeno ochranné pásmo 

2 m od svislice možného pádu materiálu, pracovních pomůcek a nářadí. Ochranné pásmo 

je ohraničeno mobilním oplocením se zábradlím výšky minimálně 1,1 m. Pracovní pomůcky 

a nářadí je dovoleno odkládat v minimální vzdálenosti 1,5 m od okraje pracovního prostoru. 

Pracovníci používají ochranné přilby.   

 

RIZIKO: Neúmyslné přemísťování odpadu větrem 

OPATŘENÍ: Odpad je skladován na střeše v PE pytlech a přitížen nebo upevněn ke vhodné 

konstrukci tak, aby bylo zamezeno neúmyslnému přemísťování odpadu v ploše střechy.  

 

RIZIKO: Vzplanutí lepidel Firestone, čistícího prostředku Splice Wash 

OPATŘENÍ: Je zakázaná manipulace s ohněm při používaní lepidel Firestone. Při práci s lepidly 

se nebude kouřit.   

 

RIZIKO: Vdechování lepidel Firestone, čistícího prostředku Splice Wash 

OPATŘENÍ: Zamezíme vdechování použitím ochranné masky s filtrem typu A. Je zakázána 

manipulace s nebezpečnými látkami v uzavřených prostorech např. skladovacích jednotkách.  

 

RIZIKO: Vniknutí lepidel Firestone, čistícího prostředku Splice Wash do očí 

OPATŘENÍ: Pracovníci používají brýle s ochrannou proti rozstřiku nebo obličejový štít.  

 

RIZIKO: Poleptání kůže lepidly Firestone, čistícím prostředkem Splice Wash 

OPATŘENÍ: Pracovníci používají nepropustné rukavice z doporučeného materiálu: nitrilový 

kaučuk, PVA. Kontrolujeme, zda rukavice nejsou mechanicky poškozené. Dodržujeme pokynu 

výrobce rukavic pro správné používání výrobku. Pracovníci užívají vhodné ochranné oblečení 

z doporučeného materiálu: nitrilový kaučuk, PVA.  

 

RIZIKO: Ztráta stability pracovníka při nechtěném přemístění materiálu větrem 

OPATŘENÍ: Montovaný materiál bude vždy vhodně zatížen prostředky, které nemohou 

materiál mechanicky ani jinak poškodit. Pro přitížení EPDM folie na místě budou použity 

například malé gumové bazénky naplněné vodou.  

 

RIZIKO: Úder do ruky, přimáčknutí, otlaky, zhmožděniny, podlitiny při použití nářadí 

OPATŘENÍ: Pracovníci používají pouze nářadí v nezávadném stavu, vhodném druhu. Nářadí 

používají správně dle technických listu a doporučení výrobce.  

 

RIZIKO: Pořezání při používání nože, pily 

OPATŘENÍ: Při užívání nože a pily chráníme ruce vhodnými rukavicemi proti pořezání.  
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RIZIKO: Propíchnutí podrážky  

OPATŘENÍ: Použijeme vhodnou pracovní obuv proti proražení podrážky. 

 

RIZIKO: Zakopnutí o volně ležící materiál, odpad  

OPATŘENÍ: Pracovníci budou udržovat na pracovišti čistotu.  
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1. Obecné informace  

Hala se nachází v Petrovicích u Karviné, kde je oblast zařazena do II. kategorie. Výpočtová hodnota 

vytažení jedné kotvy byla stanovena dle výrobce kotev 0,4 kN. Kategorie terénu byla zařazena do II. 

kategorie. Součinitel turbulence byl zvolen 1,00 stejně jako součinitel orografie – horopisu, 

součinitel směru větru a součinitel ročního období. Výška ploché střechy je 12 m u haly, 9,9 m 

u spojovacího krčku a 5 m v poli na nákladovým můstkem od přilehlého terénu. 

 

Výpočet byl proveden byl proveden dle normy ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem.  

 

2. Výpočet počtu kotev dle sání větru a určení kotevních zón  

Tabulka 25 – Výpočet sání větru  

   vb,0 25 m/s Základní rychlost větru v II. větrné oblasti 

    wadm 0,4 kN Výpočtová síla vytažení jedné kotvy  

    ρ 1,25 kg/m3 Objemová hmotnost vzduchu  

    cdir 1   Součinitel směru větru 

    cseason 1   Součinitel ročního období 

    Z0 0,05 m Parametr drsnosti terénu  

    Z0,II 0,05 m Parametr drsnosti terénu II. větrné oblasti  

    c0(z) 1   Součinitel orografie – horopisu 

    k1 1   Součinitel turbulence 

                  

Střešní plášť z [m] 
vb 

[m/s] kr cr(z) 
vm(z) 
[m/s] Iv(z) 

qp(z) 
[kN/m2]   

Hala 12 25 0,19 1,04 26,03 0,18 0,965   

Spojovací krček 9,9 25 0,19 1,00 25,12 0,19 0,916   

Pole nad nákl. Můstkem 5 25 0,19 0,87 21,87 0,22 0,754   

 

Kde:  z – výška ploché střechy od přilehlého terénu  

 kr – součinitel terénu 

 cr(z) – součinitel drsnosti terénu 

 vm(z) – charakteristická střední rychlost větru ve výšce z nad terénem 

 Iv (z) – intenzita turbulence ve výšce  

 qp(z) – maximální dynamický tlak  

 

Postup výpočtu: 

1. 𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 × 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏,0
 

2. 𝑘𝑟 = 0,19 × (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)

0,07

 

3. 𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 × 𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧0
) 

4. 𝑣𝑚(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧) × 𝑐0(𝑧) × 𝑣𝑏 
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5. 𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘1

𝑐0(𝑧)×𝑙𝑛(
𝑧

𝑧0
)
 

6. 𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 × 𝐼𝑣(𝑧)] ×
1

2
× 𝜌 × 𝑣𝑚

2 (𝑧) 

Tabulka 26 – Interpolace součinitele cpe dle poměru hp/h 

Střešní plášť hp [m] h [m] hp/h oblast 
Interpolace 

cpe 

Hala 0,5 11,5 0,043 

F -2,056 

G -1,656 

H -1,2 

Spojovací krček 0,5 9,4 0,053 

F -1,988 

G -1,588 

H -1,2 

Pole nad 
nákladovým 

můstkem  
0,5 4,65 0,108 

F -1,8 

G -1,4 

H -1,2 

 

Kde:  hp – výška atiky [m] 

 h – výška pláště od přilehlého terénu snížena o výšku atiky 

 cpe – součinitel vnějších tlaků 

 

 
Obrázek č. 118 – Tabulka součinitele vnějšího tlaku dle oblastí střešního pláště 

 
Obrázek č. 119 – Plochá střecha s atikou  
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Obrázek č. 120 – Oblasti sání větru pro plochou střechu 

 

Tabulka 27 – Výpočet požadovaného počtu kotev střešního pláště 

Střešní plášť oblast cpe 
qp(z)  

[kN/m2] 
we,k 

[kN/m2] γQ  

we,d  
[kN/m2] wadm[kN] 

požadovaný 
počet kotev 

[ks/m2] 

Hala 

F -2,056 0,965 -1,983 1,5 -2,97 0,4 7,44 

G -1,656 0,965 -1,597 1,5 -2,40 0,4 5,99 

H -1,2 0,965 -1,157 1,5 -1,74 0,4 4,34 

Spojovací krček 

F -1,988 0,916 -1,822 1,5 -2,73 0,4 6,83 

G -1,588 0,916 -1,455 1,5 -2,18 0,4 5,46 

H -1,2 0,916 -1,100 1,5 -1,65 0,4 4,12 

Pole nad 
nákladovým 

můstkem  

F -1,8 0,760 -1,369 1,5 -2,05 0,4 5,13 

G -1,4 0,760 -1,065 1,5 -1,60 0,4 3,99 

H -1,2 0,760 -0,912 1,5 -1,37 0,4 3,42 

 

Kde: qp(z) – maximální dynamický tlak  

 cpe – součinitel vnějších tlaků 

 we,k – charakteristické sání větru  

γQ – součinitel nahodilého návrhového zatížení 

we,d – návrhové sání větru 

wadm – výpočtová síla vytažení jedné kotvy  
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Postup výpočtu: 

1. 𝑤𝑒,𝑘 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒  

2. 𝑤𝑒,𝑑 = 𝑤𝑒,𝑘 × 𝛾𝑄  

3. 𝑝𝑜ž𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑡𝑒𝑣 =
𝑤𝑒,𝑑

𝑤𝑎𝑑𝑚
 

Tabulka 28 – Návrh počtu kotev na m2 

Střešní plášť oblast 

osová 
vzdálenost 

řad kotev [m] 

osová 
vzdálenost 

kotev v řadě 
[m] 

navržený 
počet kotev 

na m2 

požadovaný 
počet kotev 

[ks/m2] výsledek 

Hala 

F 0,38 0,29 9,07 7,44 VYHOVUJE 

G 0,38 0,29 9,07 5,99 VYHOVUJE 

H 0,76 0,29 4,54 4,34 VYHOVUJE 

Spojovací 
krček 

F 0,40 0,29 8,62 6,83 VYHOVUJE 

G 0,40 0,29 8,62 5,46 VYHOVUJE 

H 0,80 0,29 4,31 4,12 VYHOVUJE 

Pole nad 
nákladovým 

můstkem  

F 0,45 0,3 7,41 5,13 VYHOVUJE 

G 0,45 0,3 7,41 3,99 VYHOVUJE 

H 0,90 0,3 3,70 3,42 VYHOVUJE 

 

Tabulka 29 – Výpočet délek kotevní zóny F 

Podélný směr 2 x h [m] b [m] d [m] e/4 e/10 

Hala 24,00 81,45 22,80 6,00 2,28 

Spojovací krček 19,80 19,80 4,92 4,95 0,49 

Pole nad nákladovým můstkem  10,30 5,00 4,92 1,25 0,49 

Příčný směr 2 x h [m] b [m] d [m] e/4 e/10 

Hala 24,00 22,80 81,45 5,70 2,40 

Spojovací krček 19,80 4,92 19,80 1,23 1,98 

Pole nad nákladovým můstkem  10,30 4,92 5,00 1,23 0,50 

Poznámka: e = 2h, pokud 2h < b nebo 2h < d 
 
Tabulka 30 – Výpočet délek kotevní zóny G a H 

Podélný směr 

G H 

l [m] b[m] l [m] b [m] 

Hala 69,45 2,28 81,45 9,12 

Spojovací krček 9,90 0,49 19,80 1,97 

Pole nad nákladovým můstkem  2,50 0,49 5,00 1,97 

Příčný směr 

G H 

l [m] b[m] l [m] b[m] 

Hala 11,40 2,40 22,80 38,33 

Spojovací krček 2,46 1,98 4,92 7,92 

Pole nad nákladovým můstkem  2,46 0,50 4,92 2,00 
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Příloha 1: Schéma rozmístění kotev  
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Příloha 2: Schéma rozmístění kotev – spojovací krček 

 
 
  



181 

 

Příloha 3: Schéma rozmístění kotev – pole nad nákladovým můstkem  
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Závěr  
Charakter stavby a ostatních okolností zapůjčeného projektu nijak neomezily tvorbu řešení 

vybraných části stavebně technologického projektu, který je vypracován s důrazem na 

ekonomická a technická hlediska s využitím místních zdrojů. Diplomová práce byla rozdělena 

na textovou a přílohovou část. Z valné části je zaměřena na hlavní stavební objekt.   

 

Diplomová práce byla zpracována na základě poskytnuté projektové dokumentace investorem 

projektu. Pro tvorbu práce byly využity znalosti a vědomostí získané v době studia a zkušenosti 

získané z odborné praxe v Českém Těšíně, ze zaměstnání získané při výstavbě řešeného 

projektu a odborné rady vedoucího diplomové práce Ing. Mgr. Jiřího Šlanhofa, Ph.D.  
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Seznam zkratek 
a.s.  Akciová společnost 

BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv   Balt po vyrovnání 

č.   Číslo 

ČSN  Česká státní norma 

DL   Dodací list 

DP   Diplomová práce 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EN   Evropská norma 

EPDM   Směs etylen-propylen-dienového kaučuku 

ETAG 006 Řídící pokyn pro evropská technická schválení 

HSV   Hlavní stavební výroba 

ISO  Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization 

for Standartization) 

JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objektů 

k.ú.   Katastrální úřad 

KO   Kvalifikovaná osoba 

KZP   Kontrolní zkušební plán 

NN  Nízké napětí 

NP   Nadzemní podlaží 

NV   Nařízení vlády 

OOPP   Osobní ochranné pracovní prostředky 

PD  Projektová dokumentace 

PE   Polyetylén 

PSV   Přidružená stavební výroba 

Sb.   Sbírka 

SD   Stavební deník 

Sil.  Silnice 

SO   Stavební objekt 

spol. s.r.o. Společnost s ručením omezeným 

SV   Stavbyvedoucí 

TDS   Technický dozor stavebníka 

THU   Technickohospodářský ukazatel 

TI   Tepelná izolace 

TL   Technický list 

TP   Technologický předpis 

Tř.   Třída 

Ul.   Ulice 

VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 

XPS   Extrudovaný polystyren 

ZS   Zařízení staveniště 

ŽB   Železobeton   
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