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ABSTRAKT  

Diplomová práce řeší komplexní stavbu rozhledny Vartovna, u obce Seninka. 

V rámci této práce byl zpracován položkový rozpočet, výkresy zařízení staveniště pro 

hlavní stavební etapy, schéma betonáže a zásobování skládky, časový harmonogram celé 

stavby, plán financování stavby, počet pracovníků, potřebné stroje a mechanizmy s jejich 

nasazením v čase, technologický předpis pro monolitické základové konstrukce 

z vodostavebního betonu, technologický předpis na montáž ocelové konstrukce 

rozhledny, kontrolní a zkušební plány na monolitické a montované konstrukce, schéma 

bednění všech základových konstrukcí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rozhledna, ocelová konstrukce, vodostavební beton, PERI GRV, tradiční bednění, 

časový plán, finanční plán, BOZP, zařízení staveniště, schéma bednění, KZP, strojní 

sestava, technologický předpis, mobilní jeřáb, položkový rozpočet, masivní betonové 

konstrukce, schéma betonáže, schéma montáže. 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with the complex construction of the Vartovna lookout 

tower near the village of Seninka. Within this work was prepared item budget, drawings 

of construction site equipment for the main construction stages, concreting scheme and 

landfill supply, time schedule of the whole construction, construction financing plan, 

number of workers, necessary machines and mechanisms with their deployment over 

time, technological regulation for monolithic foundations. hydraulic concrete structures, 

technological regulation for the assembly of the steel structure of the lookout tower, 

control and test plans for monolithic and prefabricated structures, the formwork scheme 

of all foundation structures, and safety and health protection at work. 

KEYWORDS  

Lookout tower, steel structure, hydraulic concrete, PERI GRV, traditional 

formwork, time plan, financial plan, health and safety, construction site equipment, 

formwork scheme, KZP, machine set, technological regulation, mobile crane, item 

budget, massive concrete structures, concreting scheme, scheme assembly. 
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Úvod 

 Tato diplomová práce pojednává o zpracování stavebně technologického 

projektu rozhledny Vartovna u obce Seninka.  

 Hlavním cílem této práce je vytvoření komplexního projektu zabývajícího 

se přípravou a realizací celé stavby. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – textová 

a přílohová. V textové části se nachází stavebně technologická studie, technická zpráva 

ke stavebně technologickému projektu, řešení obslužnosti stavby během výstavby, 

technická zpráva zařízení staveniště, potřebné strojní vybavení, technologický předpis 

s postupem prací pro montáž ocelových konstrukcí a provádění monolitických 

konstrukcí, vybrané body LEED core & shell, BOZP, kontrolní a zkušení plán pro provádění 

monolitických konstrukcí a montáž ocelových konstrukcí. V přílohové části se nachází 

položkový rozpočet stavby, výkresy a schémata zařízení staveniště, nasazení pracovníků 

v čase, časový plán stavby, časový plán budování a likvidace zařízení staveniště, nasazení 

hlavních stavebních mechanismů v čase, schémata bednění, schéma montáže ocelových 

konstrukcí, potřeba materiálových zdrojů. 

 Položkový rozpočet stavby bude zpracován v programu BuildPower, časový 

a finanční plán v MS Project 2016, textová část je zpracována v programu MS Word 2019, 

výkresy a schémata budou zpracována v programu ArchiCAD 20.  
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1.  Technická zpráva ke stavebně technologickému 

projektu 

1.1  Základní identifikační údaje o stavbě 

Název stavby:     Rozhledna VARTOVNA  

Místo stavby:     k.ú. Seninka, p.č.882/7 

Charakter stavby:   Novostavba 

Typ stavby:    Trvalá 

Účel stavby:    Rozhledna 

Předpokládaná doba realizace: 05.2021–10.2021 

Předběžné náklady na výstavbu: 8 778 701,01 Kč, bez DPH 

Základní stavební objekt: SO 01 – Rozhledna VARTOVNA 

 

1.2  Základní údaje o stavbě 

Předkládaný projekt řeší stavbu vyhlídkové rozhledny na hřebeni vrcholu 

Vartovna. Stavba je navržena v místě křížení lesních a turistických cest v prostorách okraje 

skupiny stávajícího smrkového porostu. Stavba se nachází v nadmořské výšce 651 m.n.m. 

Přístup je možný zpevněnou lesní komunikací napojenou na komunikaci I. třídy – Vsetín 

– Vizovice, v místech mezi obcí Liptál a Jasenná. 

 

Zastavěná plocha:  28,30 m2 

Výška celková:   36,60 m 

Obestavěný prostor:  1100,00 m3 

1.3  Hlavní účastníci výstavby 

Investor:   Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Stavebník:   Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Ivan Bergmann, ČKA 169 - autorizovaný architekt 

                              Slovenská 2868, 760 02 Zlín 

Projekt statické části:  Ing. Josef Lukáš CSc. 

Projekt stavební části:  Ing. Pavel Srba (tel.604 233 743)  

                              ČKAIT 1301566 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

                              Valašská Polanka 16, 756 11 

Výroba a montáž ocel. kcí: Kovotrend s.r.o., Tovární 402, Fryšták 763 16 

Dodavatel betonové směsi:  CEMEX Czech Republic, s.r.o., Lhota u Vsetína, 755 01 Vsetín 
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1.4  Členění stavby na stavební objekty 

SO 01   Rozhledna VARTOVNA 

IO 01  Uzemnění 

1.5 Stavebně architektonické řešení stavby – charakteristika 

stavebních objektů 

Obestavěný prostor:   1100,00 m3 

Zastavěná plocha:   28,30 m2 

Plocha pozemků:   117 + 85 384 = 85 501 m2 

Procento zastavění:   28,3/117*100 = 24,18 % 

Počet nadzemních podlaží:  1 

Počet podzemních podlaží:  0 

Celková výška:    36,6 m 

 

SO 01 – Rozhledna VARTOVNA 

Rozhledna je navržena ve formě věže na kruhovém půdorysu, má do jisté míry 

vzhled válce o výšce 36,6 m. Charakteristický vzhled vychází z inspirace biologickými, 

přírodními formami, jako jsou např. kmeny stromů, stébla travin apod. se svou buněčnou 

strukturou. Stvol věže je tvořen rastrem nosných prvků ve čtyřech směrech – svislém, 

vodorovném a obousměrně diagonálním, úhlopříčném. Tato struktura, je v místě 

vzájemných křížení propojena spojovacími prvky, vytváří samonosný plášť, obal, 

vyrůstající z pevné kamenné podnože. Důležitá je i barevnost jednotlivých prvků: svislý 

a vodorovný rastr je šedě stříbrný – RAL9007, a je tedy proti obloze ztlumen, na rozdíl od 

diagonálních spirál, které se v prudkém stoupání vinou vzhůru k nebi v podzimních 

teplých barvách – červené RAL2002. 

 

Vstup do rozhledny je zajištěn zádveřím. Do hlavního rozhledového ochozu, který 

se nachází na úrovni 34,53 m se dostaneme systémem obloukových schodišťových 

ramen. Při stoupání jsou navrženy podestové ochozy v konstrukční výšce 2,4 m. 

 

Spodní část rozhledny je kombinací železobetonové konstrukce a kamenného 

obalu buď formou smíšeného zdiva nebo gabionovým obkladem železobetonových stěn. 

V těchto stěnách je založena spodní část obvodové plášťové struktury, která je vytvořena 

z prefabrikovaných ocelových segmentů. 

 

Jedná se o 4 druhy prvků, které se po celé výšce pravidelně opakují. Segmenty 

jsou svařeny z ocelového plechu nebo pásoviny, jsou žárově zinkovány a následně 
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barevně upraveny vypalovacími barvami (komaxit). Rovněž schodiště je ocelové, stupně 

a podesty jsou z pororoštových mříží. 

 

IO 01 – Uzemnění  

Zemnící soustava bude tvořena zemnícím páskem FeZn 30/4 založenými kolem 

základových pasů a to v hloubkách 2,5m, 2,0m a 1,5m. Pásky budou vzájemně propojeny. 

Dále budou na zemnící soustavu připojeny ocelové výztuže betonových základů objektu. 

Celkový zemní odpor soustavy musí být menší jako 10Ώ. 

Ze zemnící soustavy budou vyvedeny ve dvou místech vývody drátem FeZn Ø10. 

Na ocelové konstrukci objektu budou připraveny plotny pro navaření zemničů. Objekt 

bude připojen na zemnící soustavu na dvou místech. 

V místech napojení na zemnící soustavu budou osazeny zkušební svorky 

s označením svodů. Svody budou minimálně do výšky 1,7m kryty ochrannými úhelníky. 

1.6  Situace stavby – popis staveniště, napojení staveniště 

na dopravní systém (komunikace) 

V současné době se v okolí rozhledny nachází vzrostlý smrkový porost s výškou 

22-30 m. Plocha pro stavbu je připravena a nejsou nutná kácení stromů a zeleně. 

 

Přístup je možný zpevněnou lesní komunikací napojenou na komunikaci I. třídy – 

Vsetín – Vizovice, v místech mezi obcí Liptál a Jasenná. Komunikace je v majetku LČR.  

Před zahájením prací je nutná dohoda s majitelem komunikace o využití dané 

komunikace a souhlasu s vjezdem na komunikaci, včetně označení vozidel s možností 

vjezdu.  

1.6  Způsob realizace rozhledny 

 Realizace rozhledny bude probíhat metodou postupnou – nejprve proběhnou 

zemní práce, na které bude navazovat vyztužování základových konstrukcí + uzemnění 

konstrukce rozhledny. Jakmile budou základové konstrukce vybetonované, bude 

následovat bednění stěn spodní místnosti rozhledny a prvního schodišťového ramene, 

které bude sloužit pro výstup na samotnou ocelovou konstrukci.  

 

Samotná konstrukce rozhledny bude sestavena ze segmentů, které se budou 

spojovat pomocí šroubů. Vnitřní část rozhledny bude tvořit schodiště – vsazené 

pororošty do ocelových nosníků. Montáž konstrukce rozhledny bude probíhat postupně 

– nejprve sestaví 2 (z8) patra rozhledny a následně se do něj bude montovat schodiště 
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(pro možnost redukce výrobních odchylek). Při montáži prvního segmentu rozhledny 

je nutné okamžité uzemnění pro případ nečekané bouře v letních měsících. 

 

Po smontování konstrukce rozhledny budou probíhat práce na zastřešení, které 

je plechové, a následně budou probíhat dokončovací práce – dubová podlaha ochozu 

rozhledny + vnitřní vybavení místnosti na prodej občerstvení a suvenýrů.  

 

1.7  Časový plán stavby 

 Časový plán je znázorněn v příloze P9. Hlavní stavební práce budou prováděny 

převážně chronologicky a budou použity vazby konec – začátek, začátek – začátek, 

částečný konec – začátek a začátek – částečný konec. Práce uvedené na kritické cestě 

je nutné provádět důkladně tak, aby nedošlo ke zpoždění termínu dokončení stavby.   

1.8  Zařízení staveniště 

 Veškeré objekty a popisy zařízení staveniště jsou uvedeny v přílohách P2 a P3 – 

zařízení staveniště pro montáž a zemní práce, a v části 4. – technická zpráva zařízení 

staveniště. Staveniště je oploceno mobilním oplocením, nachází se zde komunikace 

z recyklátu, jsou zde tři buňky sloužící jako šatny nebo kanceláře a dvě buňky sloužící 

jako sklady. Hygienické zázemí je zde řešeno pomocí mobilního přívěsu TOI NOW. 

Dále se na staveništi budou nacházet dvě zpevněné plochy pro zapatkování jeřábu 

a zvedací plošiny, skladovací plocha, plocha pro deponii ornice, a především 

předmontážní plocha pro sestavení jednotlivých prvků rozhledny. Staveniště není 

napojeno na technickou infrastrukturu, a proto se o dodávku elektrické energie budou 

starat elektrocentrály. Voda zde bude dodávána v IBC nádržích na ocelových paletách. 

1.9  Hlavní stavební mechanismy 

 Mechanizace použita pro realizaci rozhledny je uvedena v části 5. mé práce. 

Z hlavních stavebních mechanismů zde bude použit mobilní jeřáb, zvedací montážní 

plošina, nákladní automobil, kolové rypadlo a autodomíchávač s pumpou na dopravu 

betonové směsi. Menší nářadí bude převážně AKU. 

1.10  Kvalitativní, enviromentální a bezpečnostní požadavky 

 Kvůli snížení hlučnosti budou použity moderní stroje, které budou v dobrém 

technickém stavu. Řezné a jiné hlučné nástroje budou použity krátkodobě, dle potřeby. 

Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanoví nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V případě překročení limitů je nutné 
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přizpůsobení režimu prací tak, aby hluk neobtěžoval okolí. V průběhu realizace nedojde 

podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ke vzniku středních nebo větších zdrojů 

znečištění ovzduší. V průběhu všech prací, ale i při pozdějším užívání stavby 

bude probíhat dle zákonu č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodním 

zákonem). Pro očištění pomůcek při mokrých procesech zde budou umístěny plastové 

nádoby s vodou. Výplach z autodomíchávačů bude uložen do kontejneru 

nebo přívěsného vozíku, který bude vyložen nepromokavou plachtou chráněnou proti 

protržení. Odpady budou tříděny a odváženy na nedaleký sběrný dvůr. Bezpečnost práce 

je řešena v samostatné části 9. Kvalitativní požadavky jsou podrobněji řešeny v KZP. 
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Zdroje, použité v části 1: 

 

Legislativa: 

 

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

In. 

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. In. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). In. 

 

 Internetové zdroje: 

 

ÚZK, nahlížení do katastru nemovitostí [online] [citováno 08. 01. 2021]. Dostupné z: 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

Knižní zdroje: 

 

JARSKÝ, Č.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2019, ISBN 

978-80-7204-994-3. 

 

BIELY,B.: Řízení stavební výroby (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007 

Stavební část projektové dokumentace zadané stavby. 

 

  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


25 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  

2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP 
2. STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF THE MAIN TECHNOLOGICAL STAGES 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jakub Starnovský  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. Václav Venkrbec  

BRNO 2021  



26 

 

2.  Studie realizace hlavních technologických etap 

2.1  Základní identifikační údaje o stavbě 

Název stavby:     Rozhledna VARTOVNA  

Místo stavby:     k.ú. Seninka, p.č.882/7 

Charakter stavby:   Novostavba 

Typ stavby:    Trvalá 

Účel stavby:    Rozhledna 

Předpokládaná doba realizace: 05.2021–10.2021 

Předběžné náklady na výstavbu: 8 778 701,01 Kč, bez DPH 

Základní stavební objekt: SO 01 – Rozhledna VARTOVNA 

 

Základní charakteristika stavby a jejího účelu: 

 

 Z důvodu zvýšení turistické návštěvnosti dané lokality přistoupilo obecní 

zastupitelstvo obce Seninka k výstavbě vyhlídkové rozhledny na vrcholu Vartovna. 

Rozhledna má tvořit dominantu a přirozenou „vartu“ ze které možné zhlédnout malebné 

výhledy na okolní panorama kopců a na obce rozeseté v údolí. 

 

Rozhledna je navržena ve formě věže na kruhovém půdorysu a má do jisté míry 

vzhled válce o výšce 36,6 m. Spodní část rozhledny je kombinací železobetonové 

konstrukce a gabionovým obkladem železobetonových stěn. V těchto stěnách 

je založena spodní část obvodové plášťové struktury, která je vytvořena 

z prefabrikovaných ocelových segmentů. 

 

Jedná se o 4 druhy prvků, které se po celé výšce pravidelně opakují. Segmenty 

jsou svařeny z ocelového plechu nebo pásoviny, jsou žárově zinkovány a následně 

barevně upraveny vypalovacími barvami (komaxit). Rovněž schodiště je ocelové, stupně 

a podesty jsou z pororoštových mříží. 

2.2  Přehled provedených průzkumů a zkoušek 

Inženýrsko-geologický průzkum staveniště a měření objemové aktivity radonu 

v půdním prostoru zpracované firmou Zlín-GEO – Ing. R. Matějka z února 2008. Únosnost 

základové spáry je možné uvažovat Rd ≥ 250 kPa. Výkop stavební jámy bude v zeminách 

a horninách 3. tř. těžitelnosti a v horninách 4. a 5. tr. těžitelnosti. Mocnější polohy 

pískovců mohou být až 6. tř. těžitelnosti a zde bude zřejmě nutné použít sbíjecí hlavu. 

Radonový index je zde nízký, proto nejsou nutná provádět žádná protiradonová opatření. 
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2.3  Členění stavby na stavební objekty 

SO 01   Rozhledna VARTOVNA 

IO 01  Uzemnění 

 

2.4  Stavebně architektonické řešení stavby – charakteristika 

stavebních objektů 

Obestavěný prostor:   1100,00 m3 

Zastavěná plocha:   28,30 m2 

Plocha pozemků:   117 + 85 384 = 85 501 m2 

Procento zastavění:   28,3/117*100 = 24,18 % 

Počet nadzemních podlaží:  1 

Počet podzemních podlaží:  0 

Celková výška:    36,6 m 

 

SO 01 – Rozhledna  

Stavba je rozdělena na 3 konstrukční celky – Základové konstrukce, 

železobetonová konstrukce spodního soklu se schodištěm a do ní kotvená ocelová 

příhradová konstrukce. Modulová síť je radiální s osami 1-12, úhel mezi osami je 30°. 

Základní výšková kóta (0,000 = 650,500 m n.m., BpV) je vázána na úroveň podlahy uvnitř 

tamburu. 

 

Základovou konstrukci tvoří dvoustupňový, železobetonový blok kruhového 

půdorysu, se základovou spárou v hloubce -4,100. Uprostřed horního stupně je kruhový 

otvor Ø 3,4 m, kde beton nahradí zhutněná zemina z výkopu. Součástí bloku jsou také 

základy venkovních schodišť. 

 

Spodní stavba tamburu je do základu vetknuta v úrovni -0,300. Tvoří ji kruhový 

železobetonový tubus osového průměru 5,6 m se stěnou tl. 500 mm. Ve stěně tamburu 

je otvor 1100/2250 pro vstupní dveře do vnitřního prostoru. Tambur je zastřešen 250 mm 

tlustou ŽB deskou, uprostřed s kruhovým otvorem, světlost Ø 1,4 m, do které jsou 

v úrovni +2,800 kotveny sloupy OK. Strop tamburu je přístupný po venkovním 

ŽB schodišti. 

 

Ocelová konstrukce rozhledny má půdorysně tvar 12-ti úhelníku s vrcholy 

na kružnici poloměru 2,8 m (shodné s osou stěny spodní stavby). Ve vrcholech jsou 

umístěny sloupy OK. Výškově je konstrukce členěna na jednotlivá patra s konstrukční 

výškou 2,4 m. Patra představují podesty ocelového schodiště. Schodiště 
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je jednoramenné, jednotlivá ramena jsou tvořena části šroubovice a jsou navzájem 

pootočena o 180°. Poslední 13.NP ve výšce +34,530 slouží jako vyhlídkový ochoz. Střecha 

konstrukce je kruhová s přesahem 800 mm od osy sloupů a je připevněna k OK v úrovni 

+36,980. 

 

2.5  Situace stavby – popis staveniště, napojení staveniště 

na dopravní systém (komunikace) 

Předkládaný projekt řeší stavbu vyhlídkové rozhledny na hřebeni vrcholu 

Vartovna. Stavba je navržena v místě křížení lesních a turistických cest v prostorách okraje 

skupiny stávajícího smrkového porostu. Stavba se nachází v nadmořské výšce 651 m.n.m. 

Pozemek má rozlohu 85 501 m2, avšak staveniště bude zabírat pouze malou část této 

parcely. Příjezd na staveniště je možný zpevněnou lesní komunikací napojenou 

na komunikaci I. třídy – Vsetín – Vizovice, v místech mezi obcí Liptál a Jasenná. 

Komunikace je v majetku LČR.  Před zahájením prací je nutná dohoda s majitelem 

komunikace o využití dané komunikace a souhlasu s vjezdem na komunikaci, včetně 

označení vozidel s možností vjezdu. Na staveništi nebude řešen rozvod vody, ani rozvod 

elektrické energie. Voda bude dovážena v IBC nádržích a provoz elektro nářadí a 

pomůcek bude pomocí benzinových agregátů. Pro sociální zázemí zde budou umístěny 

3 stavební buňky, dvě budou sloužit jako šatny a denní místnosti pro pracovníky a třetí 

pro potřeby stavbyvedoucího a mistra. Hygienické zázemí zde není uvažováno – jedná se 

především o montážní práce, a proto zde není nutné zřízení umýváren. WC zde bude 

mobilní, typu TOI NOW. Oplocení staveniště bude řešeno pomocí plotu o výšce 2 m 

s uzamykatelnou bránou s průjezdnou šířkou 7 m. Osvětlení staveniště není nutné, 

veškeré menší materiály a nástroje budou uchovány ve skladové buňce, a části rozhledny 

zde budou přiváženy postupně a ihned montovány. Z bezpečnostních důvodů budou na 

oplocení staveniště umístěny výstražné cedule – zákaz vstupu na staveniště. Plocha 

staveniště bude zpevněna zhutněným recyklátem Edef,2 = 40 MPa uloženým na geotextilii, 

pouze plocha pro umístění mobilního jeřábu a čerpadla betonové směsi bude vyložena 

ŽB panely.  
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2.6  Studie realizace hlavních technologických etap 

a) Přípravné a zemní práce 

 

Stručný popis: Bude provedeno zřízení staveniště s oplocením a vytyčení stavby. 

Jáma je hluboká cca 2,5 m a její okraje nebudou svahovány (jedná se o horniny 5. a 6. tř. 

těžitelnosti). Rýhy a sejmutí ornice bude provádět bagr. 

Výkaz výměr:  

Ornice   65 m3 

Výkopy  190 m3 

Připravenost staveniště: 

Nutné vyčištění staveniště od vegetace a odstranění pařezů 

Stroje, mechanismy, nástroje: 

Rypadlo, smykový nakladač, nákladní automobil 

Pracovní postup: 

Zařízení staveniště, sejmutí ornice, vytyčení, vykopání, uskladnění 

Kontrola kvality: 

Výkopové práce +- 5cm vertikálně, +- 10cm horizontálně 

Rizika BOZP: 

Přejetí nákladním vozidlem, zranění rypadlem nebo nakladačem, zranění pádem 

do výkopu, vdechnutí vápna při vytyčení => dávat si pozor + ochranné pomůcky!!! 

 

b) Hrubá spodní stavba 

 

Stručný popis:  

Začíná betonovou vyrovnávkou podloží, na kterou se následně vyarmuje 

vyztužení základové konstrukce. Uloží se zemnící pásek a provede se bednění. Po vylití 

základů se konstrukce odbední, vysypou a zhutní dutiny a začne armování stěn místnosti 

a schodiště v 1. NP. Po vyarmování se stěny a schodiště zabední i se spodní vrstvou 

stropní konstrukce, která se následně vyarmuje. Po dobednění otvoru stropu se přejde 

k betonáži a hutnění. Po technologické přestávce přijde na řadu demontáž bednění.  

Výkaz výměr:  

Základy ŽB: cca 168 m3 

Připravenost staveniště: 

Hotové výkopové práce 

Stroje, mechanismy, nástroje: 

Autodomíchávač, sekundární dopravník betonu, vibrátor 

Pracovní postup: 

Vyrovnávka, armování, bednění, betonáž, demontáž bednění, zásyp, armování, 

bednění, betonáž, odbednění. 
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Kontrola kvality: 

Rovinnost desky, pasů, výšky schodišťových stupňů. Jedná se o kruh – tolerance 

+- 5cm rozdíl úhlopříček, u schodiště tolerance +- 3mm výškově, celková rovinnost 

konstrukcí dána pevností bednění, avšak max 5mm na 2m (tolerance jsou mírnější, 

protože zde přijde gabionový obklad). 

Rizika BOZP: 

Sražení nákladním autem, zranění o výztuž, odhození pumpou na beton, stříknutí 

betonu do oka => dávat si pozor + ochranné pomůcky!!! 

 

 

c) Hrubá vrchní stavba 

 

Stručný popis:  

Do hrubé vrchní stavby je zařazena samotná montáž ocelové konstrukce 

a schodiště rozhledny a gabionový obklad spodní základové konstrukce. Ocelová 

konstrukce bude postupně dovážena i montována, jednotlivé segmenty se předmontují 

na předmontážní ploše a následně se pomocí jeřábu přesunou na požadované místo 

a upevní pomocí příslušných šroubů. Gabionový obklad se bude provádět po dokončení 

montážních prací. Na stěnu 1. NP se připevní gabionové dílce, které se vyskládají 

kamenivem.  

Výkaz výměr:  

Konstrukce rozhledny:     58 t 

Plocha gabionových konstrukcí tl. 500 mm:  40 m2 

Připravenost staveniště: 

Únosná základová konstrukce 

Stroje, mechanismy, nástroje: 

Jeřáb, upínací prvky, rázové utahováky; smykový nakladač, lešení, zvedací plošina 

Pracovní postup: 

Montáž konstrukce, montáž schodiště a zábradlí, provedení gabionových stěn 

Kontrola kvality: 

Utažení spojů na 200 N/m vizuální kontrola povrchové úpravy konstrukce, 

u gabionů jejich vyložení kamenivem 

Rizika BOZP: 

Vykloubení části ruky pomocí utahovacích nástrojů, pád z výšky, pád zvedaného 

předmětu, pád nářadí z výšky, položení dílu na část těla, rozdrcení rukou u ukládání 

prvků, poranění očí, propálení oblečení (při řezání, svařování), ulomení řezného kotouče, 

zásah bleskem v případě bouře, rozdrcení části těla kamenivem, pořezání => dávat 

si pozor + ochranné pomůcky + jištění!!! 
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d) Zastřešení 

 

Stručný popis:  

Bude provedeno pomocí navrtání plechů do konstrukce střechy, která je součástí 

montovaných prvků rozhledny. 

Výkaz výměr:  

Plocha střechy: 46 m2 

Připravenost staveniště: 

Hotová konstrukce rozhledny, nemusí být hotový gabionový obklad 

Stroje, mechanismy, nástroje: 

Jeřáb, zvedací plošina 

 

Pracovní postup: 

Jištění, doprava materiálu, montáž 

Kontrola kvality: 

Spoje krytiny, její těsnost, vzhled spojů 

Rizika BOZP: 

Pád do hloubky, uklouznutí ze střechy, spadnutí nářadí ze střechy => dávat si 

pozor + ochranné pomůcky + jištění!!! 

 

e) Dokončovací práce 

 

Stručný popis:  

Montáž vybavení místnosti pro prodej suvenýrů v 1. NP, vyrovnání okolního 

terénu, likvidace zařízení staveniště. 

Omítky   58 m2 

Dveře   1 ks 

Připravenost staveniště: 

Hotové základové konstrukce, strop nad 1.NP, osazeny dveře a světlík 

Stroje, mechanismy, nástroje: 

Přepravník palet, omítací stroj 

Pracovní postup: 

Osazení dveří, omítky 

Kontrola kvality: 

Osazení dveří, rovinnost s povrch omítek. 

Rizika BOZP: 

Stříknutí směsi do oka, pořezání o plech => dávat si pozor + ochranné pomůcky 

 

 

 



32 

 

2.7  Způsob řešení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

Legislativa: 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. In. 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

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

EN ISO 20345 S5 CI SRA. In. 

2.8 Kvalitativní, enviromentální a bezpečnostní požadavky 

 Je nutné dodržovat Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

 

Materiál Zatřídění Kl

. 

Likvidace Recyklace Skládka 

Společnost [t] Společnost [t] Společnost [t] 

Odřezky, dřevěná 

deska 

03 01 05 O TS Vsetín 0,2 TS Vsetín 0,2   

Železo a ocel 17 04 05 O TS Vsetín 0,5 TS Vsetín 0,5   

Směsné kovy 17 04 07 O TS Vsetín 0,1 TS Vsetín 0,1   

Papír a lepenka 20 01 01 O TS Vsetín 0,05   TS Vsetín 0,05 

Směsný komunální 

odpad 

20 03 01 O TS Vsetín 0,1   TS Vsetín 0,1 

Směsné obaly 15 01 06 O TS Vsetín 1,2 TS Vsetín 1,2   

Kal septiků a žump 20 03 04 O ToiToi 0,3     

 

  

Tab. 2.1 – tabulka odpadů 
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OCHRANA OKOLÍ PROTI HLUKU, PRACHU A VIBRACÍM 

 Při montáži ocelových konstrukcí nebude okolí zatěžováno hlukem. Budou 

používány pouze certifikované stavební stroje a pomůcky, které je možno bezpečně 

používat. Hluk budou produkovat kladiva, rázové utahováky a úhlové brusky. Nejedná se 

o prašný proces. Vibrace se zde nepředpokládají.  

 

NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI 

 Zpevněné plochy a komunikace jsou vyhotoveny z recyklátu a dovolují vsakování 

vody v dostatečném množství. Terén je zde mírně svažitý, voda, která při dešti unikne ze 

staveniště se vsákne do okolní louky.  

 

PREVENCE OCHRANY PODZEMNÍCH VOD 

 Nejsou zde prováděny práce, které by mohly způsobit znečištění podzemních 

vod.   
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Zdroje, použité v části 2: 

 

Legislativa: 

 

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

In. 

 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. In. 

 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon). In. 

 

 Internetové zdroje: 

 

ÚZK, nahlížení do katastru nemovitostí [online] [citováno 08. 01. 2021]. Dostupné z: 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 

Knižní zdroje: 

 

JARSKÝ, Č.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2019, ISBN 

978-80-7204-994-3. 

 

BIELY,B.: Řízení stavební výroby (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 2007 

Stavební část projektové dokumentace zadané stavby. 

 

  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


35 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  

3. SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH TRAS 
3. SITUATION OF WIDER TRAFFIC ROUTES 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jakub Starnovský  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. Václav Venkrbec  

BRNO 2021  
 



36 

 

3 Situace širších dopravních tras 

3.1  Základní informace o místě stavby 

Stavba se nachází v nadmořské výšce 651 m.n.m na vrcholu Vartovna. Přístup 

je možný zpevněnou lesní komunikací napojenou na komunikaci I.třídy – Vsetín – 

Vizovice, v místech mezi obcí Liptál a Jasenná (vedle hotelu Sirákov). Vozidla přijíždějící 

na vrchol musí zvládnout stoupání 12 %. 

3.2  Celkový popis tras a dopravy materiálů 

 Tato kapitola bude posuzovat dopravu čerstvé betonové směsi, čerpadla betonu, 

mobilního jeřábu, nákladního automobilu přepravující materiál a automobilu přepravující 

části ocelové konstrukce rozhledny. Jednotlivé trasy budou posouzeny níže v textové 

části.  

 Jelikož se poslední část všech tras nachází ve správě státního podniku Lesy České 

republiky, tak všechna vozidla, přijíždějící na stavbu, musí být předem nahlášena 

stavbyvedoucímu, který bude mít na starost jejich evidenci. Týdenní plán průjezdu vozidel 

je stavbyvedoucí povinen nahlásit správci lesa – Tomáši Miškunovi (tel. 724 523 806). 

 Před zahájením veškerých prací je stavbyvedoucí povinen nahlásit stavbu 

na internetové adrese https://lesycr.cz/o-nas/zadost-o-povoleni-vjezdu/. Žádost vyplní 

jako fyzická osoba a nahlásí sem všechna firemní vozidla. V neposlední řadě je také nutné 

přiložení přílohy k žádosti – a to kopii stavebního povolení.  

 

Obr. 3.1 – Mapa s polohou vrcholu Vartovna [3] 

https://lesycr.cz/o-nas/zadost-o-povoleni-vjezdu/
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Obr. 3.2 – Mapa s příjezdem na staveniště (lesy České republiky) [1] 

 

 

Obr. 3.3 – Žádost o povolení vjezdu na stránkách lesy České republiky [2] 

 

Lesy České republiky 

 

Staveniště 
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3.2.1 Popis trasy A – doprava čerpadla betonu a čerstvé betonové 

směsi 

Čerstvá betonová směs i čerpadlo betonu se budou přepravovat z nedaleké 

betonárny CEMEX Czech Republic, s.r.o. vzdálené 8,3 km od místa stavby. V této trase 

bude zohledněna jízdu čerpadla i autodomíchávače.  

Trasa začíná betonárně CEMEX Czech Republic, s.r.o. na adrese Lhota u Vsetína, 

755 01 Vsetín a pokračuje odbočením vpravo na silnici č. 69 směr Zlín. Po ujetí 6,1 km 

následuje odbočení vlevo (okolo hotelu Sirákov) na zpevněnou lesní cestu, kterou se 

po ujetí 2,2 km dostaneme přímo na staveniště.  

Na trase se nenacházejí žádné mosty s omezenou nosností, omezení průjezdného 

profilu, ani jiná další omezení. Trasa tedy vyhovuje pro přepravu. 

 

 

Obr. 3.4– Grafické znázornění trasy A [3] 
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3.2.2 Popis trasy B – doprava stavebního materiálu a mobilního jeřábu 

Tato trasa bude sloužit pro přepravu mobilního jeřábu a veškerého stavebního 

materiálu pro stavbu rozhledny. Start bude ve stavebninách DEK a.s., pobočka Stavebniny 

DEK Zlín Příluky na adrese Cecilka 463, Příluky, 760 01, Zlín. Ze stavebnin budeme 

pokračovat směrem na západ po ulici Cecilka, kde po 640 m bude následovat odbočení 

vlevo na silnici č. 49 (směr Vizovice), po které pojedeme 10,4 km. Po příjezdu do Vizovic 

bude následovat mírné odbočení vlevo (na Palackého Nám.) na silnici č. 69. Po ujetí 

9,4 km se dostaneme k hotelu Sirákov, před kterým se odbočí vpravo na lesní cestu, která 

vede přímo na staveniště (po ujetí 2,2 km). 

Na trase se nenacházejí žádné mosty s omezenou nosností, omezení průjezdného 

profilu, ani jiná další omezení. Trasy tedy vyhovují pro přepravu. 

 

 

Obr. 3.5 – Grafické znázornění trasy B [3] 
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3.2.3 Popis trasy C – doprava ocelové konstrukce rozhledny 

Trasa C se zabývá dopravou veškerých ocelových konstrukcí pro stavbu těla 

rozhledny. Začíná ve Fryštáku na adrese Tovární 402, 76316 Fryšták a pokračuje dle 

dopravní situace na Vizovice nebo Slušovice.  

Na trase se nenacházejí žádné mosty s omezenou nosností, omezení průjezdného 

profilu, ani jiná další omezení. Trasy tedy vyhovují pro přepravu. 

 

Obr. 3.6 – Grafické znázornění trasy C [3] 
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 Ilustrační obrázky: 

 

[1] Mapa s příjezdem na staveniště (lesy České republiky) [online] [citováno 09.01.2021]. 

Dostupné z: https://lesycr.cz/mapa-lesnich-pozemku-a-vodnich-toku/ 

 

[2] Žádost o povolení vjezdu (lesy České republiky) [online] [citováno 09.01.2021]. 

Dostupné z: https://lesycr.cz/o-nas/zadost-o-povoleni-vjezdu/ 

 

[3] Print screen z této části mapy [online] [citováno 09.01.2021]. Dostupné z: 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=17.8896233&y=49.2680277&z=12 

Legislativa: 

Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. In. 

 

Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. In. 

Internetové zdroje: 

Lesy ČR [online] [citováno 10.01.2021]. Dostupné Z:  

https://lesycr.cz/ 

  

https://lesycr.cz/mapa-lesnich-pozemku-a-vodnich-toku/
https://lesycr.cz/o-nas/zadost-o-povoleni-vjezdu/
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=17.8896233&y=49.2680277&z=12
https://lesycr.cz/


42 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  

4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4. TECHNICAL REPORT OF THE BUILDING DEVICE  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jakub Starnovský  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. Václav Venkrbec  

BRNO 2021  



43 

 

 

4 Technická zpráva zařízení staveniště 

4.1  Identifikační údaje 

Název stavby:     Rozhledna VARTOVNA  

Místo stavby:     k.ú. Seninka, p.č.882/7 

Charakter stavby:   Novostavba 

Typ stavby:    Trvalá 

Účel stavby:    Rozhledna 

Předpokládaná doba realizace: 05.2021–10.2021 

Předběžné náklady na výstavbu: 8 778 701,01 Kč, bez DPH 

Základní stavební objekt:  SO 01 – Rozhledna VARTOVNA 

Investor:    Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Stavebník:    Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Ivan Bergmann, ČKA 169 - autorizovaný architekt 

                              Slovenská 2868, 760 02 Zlín 

Projekt statické části:  Ing. Josef Lukáš CSc. 

Projekt stavební části:  Ing. Pavel Srba (tel.604 233 743)  

                              ČKAIT 1301566 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

                              Valašská Polanka 16, 756 11 

Výroba a montáž ocel. kcí: Kovotrend s.r.o., Tovární 402, Fryšták 763 16 

Dodavatel betonové směsi:  CEMEX Czech Republic, s.r.o., Lhota u Vsetína, 755 01 Vsetín 

 

4.1.1  Popis staveniště 

V současné době se v okolí rozhledny nachází vzrostlý smrkový porost s výškou 

22-30 m. Plocha pro stavbu je připravena a nejsou nutná kácení stromů a zeleně. Přístup 

na staveniště je zabezpečen zpevněnou lesní komunikací. 

 

Přístup je možný zpevněnou lesní komunikací napojenou na komunikaci I. třídy – 

Vsetín – Vizovice, v místech mezi obcí Liptál a Jasenná. Komunikace je v majetku LČR.  

Před zahájením prací je nutná dohoda s majitelem komunikace o využití dané 

komunikace a souhlasu s vjezdem na komunikaci, včetně označení vozidel s možností 

vjezdu.  
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4.1.2 Základní koncepce zařízení staveniště 

Jelikož je rozloha zařízení staveniště limitována lesním porostem, tak jsou zde 

pouze plochy a zařízení, které jsou nezbytné pro bezproblémovou výstavbu rozhledny. 

Stavba se nachází na pozemku stavebníka, který má rozlohu 85 501 m2. Avšak tato plocha 

je limitována hned několika faktory – jedním z nich je hustý lesní porost na severo-

východní hraně staveniště, ale také potřebná dostupnost obsluhy jeřábu a montážní 

plošiny, jež jsou limitovány dosahem, nosností a průjezdným profilem.  

 

Koncepce staveniště je zvolena jako kruhová – okolo stavby rozhledny. Nacházejí 

se zde dvě zpevněné plochy pomocí panelů pro umístění jeřábu a montážní plošiny, 

kde se tyto stroje mohou vyměnit a obsloužit druhou stranu rozhledny. Mezi stanovišti 

pro jeřáb a montážní plošinu je umístěna komunikace, která je jednosměrná, 

ale dostatečně široká pro manipulaci větších strojů či vozidel. Na východní části 

staveniště se nachází provozní a předmontážní části staveniště. 

 

4.2 Objekty zařízení staveniště 

4.2.1 Kanceláře, sociální a hygienické zařízení 

Jedná se o výškovou stavbu menšího rozsahu, která bude stavěna především 

pomocí subdodavatelů. Pro dělníky, kteří se zde budou pohybovat od začátku 

do ukončení stavby (hlavní subdodavatel stavebních prací) je tu zřízena jedna buňka typu 

AB 6/3 m. Další buňka (šatna) je zřízena pro ostatní subdodavatel (např. montážních 

prací). Všechny buňky pro potřeby kanceláře a sociálního zařízení jsou navrženy od firmy 

AB-CONT s.r.o. Konstrukci buněk tvoří ocelová konstrukce ze 3 mm silných svařovaných 

ocelových profilů a jeklů, která je samonosná a opatřena antikorozním nátěrem. Tepelná 

izolace stěn a podlah má tloušťku 60 mm a izolace střechy má tloušťku 100 mm. Stěny 

jsou z materiálu na bázi dřeva. Nosnost podlahy buňky je 250 kg/m2 a nosnost střechy je 

150 kg/m2. Buňky budou usazeny na připravenou rovnou (nejlépe vodorovnou) plochu 

(základové hranoly ze dřeva nebo betonu se šesti podpěrnými body na jeden kontejner) 

ve výškové toleranci ± 10 mm. Pro připojení elektroinstalace bude sloužit zástrčka 380 

V/32 A/5-pólová. Hygienické zázemí je zde zvoleno pomocí mobilního přívěsu TOI NOW, 

který je stavěn jak přívěs a je s ním tedy snadná manipulace. 
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Nezávislý sanitární přívěs – mobilní toaleta TOI NOW 

 

Jelikož je staveniště bez stálého přívodu elektrické energie, je zde zvolena mobilní 

toaleta TOI NOW, která je díky vestavěným solárním panelům na střeše přívěsu a záložní 

baterii nezávislá na veškerých přípojkách. Uvnitř se nachází vestavná nádrž na pitnou 

vodu (125 l) která zajistí dlouhodobý provoz WC (který spotřebuje cca 0,3l na použití). 

Toaleta je rozdělena do dvou částí – pánská a dámská. Avšak kromě návštěv zde není 

předpokládán výskyt osob ženského pohlaví, tudíž je možno uvažovat obě WC pro 

pracovníky mužského pohlaví. Mobilní toaleta má rozměry š.2280mm x d.4400mm x 

v.3200mm. hmotnost přívěsu pro převoz je 1200 kg a proto je ji možno vést i za běžným 

osobním vozidlem vybavením tažným zařízením typu A50X a 13 pinovou zásuvkou (nebo 

redukcí). Mezi vybavení přívěsu patří – 2x závěsná toaleta se splachováním, bezvodý 

pisoár na pánské toaletě, 2x umyvadlo s mýdlem a ručníky, led solární osvětlení přístupu 

k přívěsu, nabíječka, regulátor, identifikace stavu akumulátoru, vnitřní senzorové led 

osvětlení. 

  

Obr. 4.1 – Nezávislý sanitární přívěs – mobilní toaleta TOI NOW [1] 
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Obytná buňka – AB 6/3 m šířka 

 

Tyto buňky budou na staveništi celkem 3. První bude sloužit jako kancelář 

stavbyvedoucího a mistra, kde se budou konat i menší porady (např. z kontrolních dnů). 

Bude obsahovat 1 regál pro měřící pomůcky a další vybavení stavbyvedoucího a mistra, 

ale také 2 psací stoly s židlemi a jeden vyšší pojízdný stůl pro zmiňované menší porady. 

Druhá a třetí buňka bude sloužit jako šatna a denní místnost pro zaměstnance. Za dveřmi 

se bude nacházet 8 šatních skříněk a v zadní části buňky se bude nacházet posezení pro 

8 osob. V obou buňkách budou umístěny mikrovlnné trouby pro rychlý ohřev jídel 

a varné konvice pro přípravu teplých nápojů. V době obědů budou buňky připojeny 

pomocí přípojných kabelů na elektrocentrálu, která bude v chodu. Buňky obsahují vždy 

1x plechové otvíravé dveře o průchodu 800x1970 mm a 1x plastové okno o rozměru 1800 

x 1200 mm s roletami. Jejich rozměry jsou 6058 x 3000 mm. 

 

 

Obr. 4.2 – Obytná buňka – AB 6/3 m šířka [2] 

 

 Posouzení velikosti a poštu buněk: 

 

Počet osob: 1x stavbyvedoucí, 1x mistr 

12 – 20 m2 pro stavbyvedoucího (HSV), 8-12 m2 pro mistra 

Posouzení: 12 + 8 = 20 m2 > 18 m2 = 1 x buňka AB6/3m šířka 

(z důvodu úspory místa, současnosti výskytu pracovníků a financí je zde umístěna 

pouze 1 buňka) 

Maximální počet pracovníků: 15 

Šatna: 8 pracovníků v jedné buňce  

Posouzení: 15 pracovníků < 2 x 8=16 pracovníků (= kapacita 2 buněk)  

Hygienické zázemí: největší plánovaný počet osob (15+1+1) v jeden den je 17 

Mobilní WC obsahují: 1 x pisoár, 2 x mísa a 2 x umyvadlo, což vyhoví pro 20 osob 

(uvažuji 1x WC na 10 osob). 
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4.2.2 Provozní zařízení staveniště 

Deponie ornice 

Na staveništi se bude nacházet skládka pro deponii ornice, která má plochu 

68,15 m2 a bude jí zde uloženo cca 65 m3. Ornice bude uložena do maximální výšky 1,5 m 

nad terénem a sklon jejích stěn bude 45°. Ornice nebude uložena na žádný podsyp, ale 

přímo na rostlý terén, aby při zpětnému použití nedošlo k znehodnocení např. štěrkem, 

nebo útržky geotextilie od nakladače.  

 

Skladovací plocha PL1 

Tato skladovací plocha bude určena pro skladování všech větších materiálů 

přivezených na stavbu. O jejich uložení na skladovací plochu se bude starat mobilní jeřáb 

nebo smykový nakladač s vidlemi.  

 

V případě skladování palet s diagonálami pro stavbu rozhledny se palety nesmějí 

umisťovat na sebe, aby nedošlo k jejich poškození. Mezi řadami palet také musí 

vzniknout průchozí ulička o šířce minimálně 1,5 m pro použití jeřábových vidlí pro 

přepravu palet na předmontážní plochu/přemístění materiálu. 

 

Výztuž bude skladována na dřevěných hranolech o výšce min. 8 cm (které zbydou 

z bednění), které od sebe budou maximálně 0,5 m, aby nedošlo k trvalému prohnutí 

výztuže a musí být svázána proti rozvalení výztuže a řádně označena, aby nedošlo k její 

záměně. Výztuž bude chráněna před dešťovou vodou (kyselé deště).  

 

Bednění PERI GRV bude přepraveno na speciálních paletách a uloženo stejně jako 

ostatní palety. Lešení bude skladováno na sobě, podlážky do maximální výšky 1,0 m (proti 

případnému zhroucení), vzpěry musíme chránit proti rozvalení a rámy budou uloženy na 

sebe, avšak maximálně 5 kusů. 

 

Plocha skládky bude vysypána stavebním recyklátem na geotextilii (50 mm vrstva) 

a bude zhutněna na Edef,2 = 40 MPa.  

 

Pozemek je svažitý, avšak voda zde bude odtékat pouze do okolních luk 

a travnatých ploch. Pozor je nutné si dávat na dešťovou erozi, která s sebou může smést 

nečistoty. 
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Obr. 4.3 – Příklad skladování oceli [3] 

 

  

Obr. 4.4 – Přeprava bednění PERI [4] 

 

Předmontážní plocha PL2 

Tato plocha bude určena především pro montáž jednotlivých dílců rozhledny 

a bude zřízena před dokončením monolitických konstrukcí. Plocha má rozměry 10 x 10 m 

a proto je zde možné bezpečné a pohodlné sestavení jednotlivých dílců rozhledny.  

 

Plocha předmontážní plochy bude vysypána stavebním recyklátem na geotextilii 

(50 mm vrstva) a bude zhutněna na Edef,2 = 40 MPa.  
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Sklady (SK1 a SK2) 

Skladovací kontejner SK1 je skladovací kontejner 20" s elektroinstalací od firmy 

AB-CONT s.r.o., kde bude uloženo ruční nářadí, příslušenství ke strojům a další drobný 

materiál potřebný na předmontážní ploše. Sklad je uzamykatelný a klíč bude mít vedoucí 

čety, mistr a případně stavbyvedoucí. Pokud se sklad nebude nevyužívat, bude uzamknut. 

Všechny věci zde budou uloženy do systémových regálů. Bude se zde také nacházet 

pracovní stůl pro přípravné opravy nářadí nebo úpravu prvků rozhledny. Jeho rozměry 

jsou D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm. 

 

 

Obr. 4.5 – Skladový kontejner 20" s elektroinstalací [5] 

 

Skald SK2 se bude nacházet při vjezdu na staveniště a budou zde uloženy 

pytlované směsi potřebné k realizace omítek, oprav betonových konstrukcí. Jedná 

se o skladový kontejner 13” od firmy AB-CONT s.r.o. Sklad je uzamykatelný a v případě, 

kdy se nebude používat, bude uzamknut. Při dešti je nutné jej zavřít. Jeho rozměry jsou 

D/Š/V 3600 x 2200 x 2260 mm. 

 

 

Obr. 4.6 – Skladový kontejner 13" [6] 
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Oplocení 

Oplocení bude zřízeno pomocí systémového oplocení od firmy JOHNNY SERVIS 

s.r.o., má celkovou délku 140 m (což odpovídá 40 x dílec 3,5 m dlouhý) a výšku 2 m. Vjezd 

zde bude zřízen pomocí vyndání dvou prvků oplocení, abychom zajistili dostatečný 

poloměr otáčení pro přijíždějící vozidla. Brána je uzamykatelná pomocí zámků na 

řetězech. 

 

 

Obr. 4.7 – Oplocení staveniště [7] 

 

Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace je zde zřízena jednosměrná o šířce 4 m (pro příjezd 

zvedací plošiny). Komunikace bude vytvořena z recyklátu o celkové tloušťce 100 mm, 

který bude nasypán na geotextilii a zhutněn na Edef,2 = 40 MPa. Pozemek není příliš 

svažitý, tudíž zde mohu předpokládat vsakování vody. Při silném dešti může dojít 

v dešťové erozi, a proto je nutné chránit komunikaci před znečištěním. Obratiště zde není 

zřízeno, vozidla musí vycouvat a pro otočení použít lesní cestu. 

 

 

Obr. 4.8 – Příklad komunikace z recyklátu [8] 
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Parkoviště 

Parkoviště se nachází ve venkovní části staveništi na pozemku investora. Je zde 

navrženo podélné parkování pro minimálně 3 vozidla. Jedno parkovací místo má rozměr 

6 x 3 m, kde bezpečně zaparkuje i menší dodávka. Komunikace bude ze stejného 

materiálu jako staveništní komunikace – zhutněný recyklát o tloušťce 100 mm nasypaný 

na geotextilii a zhutněný na Edef,2 = 40 MPa, který bude zaručovat vsakování dešťové 

vody. Pokud z auta budou unikat jakékoliv provozní kapaliny (způsobené např. jeho 

technickým stavem), bude místo ošetřeno vapexem, který bude k dispozici v kanceláři 

mistra a stavbyvedoucího, a ve skladu. 

 

Míchací centrum 

Míchací centrum bude sloužit pro namíchání omítkových směsí, betonových 

potěrů a jiných pytlovaných směsí. U této plochy je vždy přistavena elektrocentrála (pro 

přívod elektrické energie k nástrojům) a IBC nádrž s potřebným množstvím vody. Plocha 

je provedena pomocí jednoho panelu o rozměru 3 x 2 x 0,15 m. 

 

Pro mytí náčiní je na ploše v míchacím centru umístěna plastová nádoba, která 

se bude dle potřeby vyvážet na skládku. 

 

Pro výplach autodomíchávačů je zde umístěn kontejner nebo přívěsný vozík, 

ve kterém je umístěna nepromokavá plachta na geotextilii. 

 

  

 

 

 

 

Pro zapatkování mobilního jeřábu a zvedací plošiny jsou zde řízeny dvě plochy, 

které jsou tvořeny pomocí silničních panelů. Pro bezpečné zapatkování se nacházejí čtyři 

vedle sebe s rozestupy cca 2 m. Panely budou uloženy na vyrovnaný štěrkopískový 

podklad o tloušťce 50 mm a zhutněném na Edef,2 = 20 MPa. 

Obr. 4.9 – Silniční panel [9] Obr. 4.10 – IBC nádrž 1000L [10] 
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4.3 Zdroje pro stavbu 

4.3.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Zde je uveden výpočet pro výběr elektrocentrály, která bude zajišťovat provoz 

zařízení nebo osvětlení. Výkon pro staveništní provoz stanovím pomocí stojů a nástrojů, 

které potřebují elektrickou energii. Venkovní osvětlení neuvažuji použít. 

Součinitel P1 

P = 1,1 * {[(0,5*P1+0,8*P2)2] + [ (0,7*P1)2]}0,5 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení (neuvažuji) 

Elektrické nářadí a stroje: 

Vibrátor ponorný vysokofrekvenční PERLES AV 525T 1 x 0,75 kW 

Bruska úhlová průměr 230 mm – HILTI AG 230-24-D 2 x 2,40 kW 

Svářečka na kov – Fronius – TransPocket 150  1 x 2,80 kW 

Čerpadlo ponorné kalové do 200 l/min. – HCP GD400 1 x 1,30 kW 

Nabíjení AKU nástrojů     8 x 0,065 Kw 

CELKEM:       ∑ = 10,17 kW 

Součinitel P2 – Vnitřní a provozní osvětlení: 

Zářivky v buňkách a skladu     10 x 36 W 

CELKEM:       ∑ = 0,36 kW 

Celkový potřebný příkon pro zařízení staveniště během výstavby je min. 15 kW  

(z důvodu větších náběhových proudů zařízení) 
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4.3.2 Zásobování staveniště vodou 

Při realizaci rozhledny nebude potřeba velké množství vodních zdrojů. 

U míchacího centra a u výjezdu se staveniště jsou umístěny IBC nádoby o objemu 1000 

l, nachází se jich zde celkem 5 a voda bude průběžně doplňována. Pitná voda pro 

pracovníky bude přivážena v PET láhvích. 

Největší odběr bude při ošetřování betonu. Je zde počítáno 1000 l za den po dobu 

7 dní tvrdnutí betonu. Pro jednu etapu betonáže se tedy spotřebuje celkem 7000 l vody, 

při součtu všech etap bude potřeba 6*7000 = 42 000 l vody. Naplněné IBC nádrže budou 

přiváženy na nákladních automobilech a nádoby budou vykládána pomocí smykového 

nakladače s vidlemi. 

Nenacházejí se zde sprchy, nebo jiná hygienická zázemí. Pro menší umytí rukou 

je zde mobilní přívěs TOI NOW, který má v sobě vlastní nádrž na pitnou vodu. Při 

připojení přívěsu na elektrickou síť je možné i vodu přihřívat. Tudíž zde neuvažuji 

s potřebou vody pro hygienické účely. 

Potřeba vody pro požární účely 

 V blízkosti se nenachází žádný vodní zdroj, ani požární hydrant. Při pracích, kde by 

mohlo dojít k požáru (např. svařování, broušení) bude vždy na pracovišti umístěn 

minimálně jeden hasicí přístroj pro rychlé uhašení případného začínajícího požáru. Dále 

se zde nacházejí minimálně 4 plné IBC nádrže, které pomocí čerpadla mohou dodávat 

vodu pro uhašení požáru po dobu (4000 l / 200 l/min) 20 minut (což je doba příjezdu 

hasičského vozidla z nejbližší hasičské stanice). 

4.3.3 Odvod splaškových vod 

Splaškové vody zde budou vznikat pouze na mobilní toaletě TOI NOW, která má 

vestavěný zásobník na 600 l splašků. Další znečištěná voda bude umisťována 

do plastových nádob a bude průběžně vyvážena. 

4.4 Řešení dopravních tras 

Příjezd na staveniště je řešen pomocí lesní cesty (nutné povolení LESY ČR), tato 

trasa i obslužnost staveniště je znázorněna v přílohové části – situace širších dopravních 

tras P8. Výjezd na pozemní komunikaci je řešen v příloze P7, kde je upravena rychlost 

projíždějících vozidel. 
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4.5 Likvidace zařízení staveniště 

Po skončení všech prací přijde k demontáži a odvezení všech částí zařízení 

staveniště. Nejprve se odvezou silniční panely, skladovací buňky a IBC nádrže. Dále 

se odvezou stavební buňky a přijde na řadu odvezení recyklátu. Recyklát použití pro 

zpevněné plochy se rozveze a srovná na příjezdovou cestu k rozhledně, která je ve velmi 

špatném stavu. V poslední řadě se odveze oplocení a mobilní WC TOI NOW, které budou 

ještě používat pracovníci, kteří likvidují zařízení staveniště. Po likvidaci všech prvků, ploch 

a objektů zařízení staveniště se okolní terén srovná pomocí uložené ornice a osadí zelení. 

Časový plán zřízení a likvidace zařízení staveniště je znázorněn v příloze P12. 

4.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena samostatně v části č. 8 –

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

4.7 Životní prostředí 

 Při realizaci stavby budou produkovány odpady, které jsou uvedeny vždy 

v tabulce na konci obou technologických předpisů. Této problematice je věnována 

poslední část diplomové práce – LEED core & shell. 

4.8 Časový plán stavby 

 Časový plán se nachází v příloze P9 – časový plán stavby. Většina stavebních prací 

se provádí chronologicky a bez etapizace. Je zde převážně použita vazba začátek – 

začátek, nebo konec – začátek. 
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4.9 Finanční zhodnocení zařízení staveniště 

 Zde je uveden výpočet hlavních nákladů pro vybudování a provoz zařízení 

staveniště. Do výpočtu byly zahrnuty i dopravy jednotlivých částí, jejich náklady na provoz 

a pronájem dalších mechanismů zajišťující přepravu nebo přemístění prvků zařízení 

staveniště.  

 

Popis Výpočet ceny 

Cena 

celkem 

bez DPH 

Oplocení staveniště 40 dílců * Kč * 110 dní 30 800,00 

Buňka AB6/3 m 5 měsíců * 3 600 Kč * 3 ks 54 000,00 

Skladový kontejner S10 5 měsíců * 2 400 Kč * 1 ks 12 000,00 

Skladový kontejner S20 5 měsíců * 2 800 Kč * 1 ks 14 000,00 

Dovoz + odvoz buňek / 

kontejnerů  
5ks * 2 * 26,2 km * 40 Kč / km 10 460,00 

Pronájem a přistavení jeřábu pro 

vyložení buňek a naložení pro 

jejich odstranění 

Doprava = 2 * 13,4 km * 56 Kč / km 

Práce jeřábu = 8 h * 1 100 Kč / h 
10 300,80 

Geotextilie pod recyklát 520 m2 * 11,91 Kč  6 193,20 

Cena recyklátu 36 m3 = 65 t * 160 Kč / tuna 10 400,00 

Dovoz recyklátu / odvoz 6 x 2 jízdy 6,1 km * 40 Kč / km 2 952,00 

Urovnání recyklátu / srovnání 

cesty 
2 dny = 16 h * 500 Kč / h 8 000,00 

Pronájem TOI NOW + vyvážení 1x 

za 2 týdny + dovoz a odvoz 

200 kč / den * 110 dní 

Vyvážení 8 * 863 Kč 
28 904,00 

elektrocentrály – provoz 110 dní * 7 l / den * 26,9 Kč / l 20 713,00 

Pronájem elektrocentrál 110 dní * 3 ks * 50 Kč 16 500,00 

Odvoz odpadu a jeho likvidace 5 nádob * 16 týdnů * 380 Kč / ks 30 400,00 

Spotřeba vody cca 50 m3 * 100 Kč  5 000,00 

Dovoz vody v IBC nádržích + 

odvoz 
12 km * 50 x * 10 Kč / km 6 000,00 

Úklid ZS pověřeným pracovníkem 1 h denně * 110 dní * 150 Kč / h 16 500,00 

Celkem: 283 183,90 

 

Tab. 4.1 – finanční zhodnocení zařízení staveniště 
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5 Návrh strojní sestavy 

Rozhledna Vartovna se nachází na samotném vrcholu Vartovna u obce Seninky. 

Na vrchol vede příjezdová komunikace, která je pod správou obce Liptál (okr. Vsetín). 

Příjezdová komunikace je asfaltová a dobře přístupná, bez dalších omezení. 

Strojní sestava byla navržena ekonomicky a s ohledem na dostupnost strojů 

v okolí. Jelikož je zde špatná dostupnost elektrické energie, stroje a nástroje jsou 

převážně se spalovacím motorem, nebo AKU. 

Hodnoty hluku jsou uváděny podle ČSN EN ISO 11204. 

 

5.1  Stroje a vozidla se spalovacím motorem 

 Kolové rypadlo LIEBHERR A 916 

O provedení zemních prací se postará kolové rypadlo LIEBHERR A 916, které zajistí 

firma ZDENĚK VACULÍK (IČO: 62316745). Sídlo firmy se nachází pouze 3,2 km od vrcholu 

Vartovna, doprava rypadla bude provedena po vlastní ose.  

Rypadlo se postará o vyhloubení jámy pro vylití základu. Jáma je hluboká cca 3 m 

(okolí je lehce svažité) a v nejširším bodě (základu pro schodiště) má průměr 10 m. 

 

Obr. 5.1 – Kolové rypadlo LIEBHERR A 916 [1] 
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Posouzení dosahu rypadla: 

Dle přiloženého schématu je rypadlo schopné bez větších problémů vykopat 

navrženou stavební jámu. Ve schématu je naznačen obrys výseče poloviny stavební jámy. 

Technické parametry: 

Objem lopaty    0,65 m3  

Šířka lopaty:    1067 mm 

Počet zubů:    5 

Hmotnost:    17,3 tun 

Průjezdná výška:   3,165 m 

Výkon (ISO 9249):   115 kW/ 156 PS při 1800 RPM 

Motor:     vznětový řadový čtyřválec o objemu 4,5 l 

Maximální rychlost:   30 km/h 

Baterie:    2 x 135 Ah/12V 

Objem palivové nádrže:  250 l 

Objem hydraulické nádrže:  46 l 

Hluk uvnitř kabiny (ISO 6396): 71 dB(A) 

Venkovní hluk (2000/14/EC):  100 dB(A) 

 

Nákladní automobil TATRA 6x6 TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ  

O odvezení výkopku se komplexně postará firma ZDENĚK VACULÍK 

(IČO: 62316745). Výkopek se bude odvážet do přilehlého lesa na místo, kde v minulosti 

proběhla těžba dřeva a území je zde poničené. Odtěžená ornice bude uložena v blízkosti 

staveniště, na vyznačeném místě, dle platných předpisů, a bude použita k vyrovnání 

okolního terénu rozhledny. 

 

Obr. 5.2 – Nákladní automobil TATRA 6x6 TŘÍSTRANNÝ SKLÁPĚČ [2] 
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Technické parametry: 

Objem korby:    10 m3 

Provozní hmotnost:   10,25 t 

Pohotovostní hmotnost:  30,00 t 

Max. rychlost:     85 km/h (s omezovačem rychlosti) 

Rozvor náprav:   3 440 + 1 320 mm 

Motor:     PACCAR MX 300, EURO 5, 300 kW,  

      2 000 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 

 

Autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI) 

Dodávku čerstvé betonové směsi zajistí společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., 

která má pobočku v Lhotě u Vsetína, 755 01 Vsetín. Betonárna je typu BHS 2.0 s 

hodinovým výkonem 80 m³ čerstvého betonu. Celoroční automatický, počítačem řízený 

provoz a je vzdálena 8,3 km od staveniště. Při průměrné rychlosti 25 km/h bude čerstvá 

betonová směs dopravena na stavbu za necelých 20 minut. Jedná se o autodomíchávač 

s čerpadlem, do kterého je možno dodávat i směs z jiných autodomíchávačů. 

 

 

Obr. 5.3 – Autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI) [3] 
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Technické parametry: 

Maximální výkon:   58 m3/hod 

Vertikální dosah:   23,8 m 

Horizontální dosah:   20,0 m 

Přední/zadní patky:   3,85 m/1,05 m 

Délka vozidla:    9,5 m 

Váha vozidla:    32 t 

zatěžovací síla patky:   190 kN/m2 

maximální rychlost:   80 km/h 

 

 

Obr. 5.4 – Autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI) – dosah [3] 
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Posouzení dosahu čerpadla: 

dle přiloženého schématu je čerpadlo schopno bez problému zajistit plynulou 

dodávku čerstvé betonové směsi. Na schématu je vyznačena celá základová konstrukce 

rozhledny.  

 

Nákladní auto s nástavbou na kontejner Renault 280 truck 

Nákladní auto bude sloužit pro přepravu smykového nakladače, vibrační desky a 

dalších větších strojů (kromě zvedací plošiny). Automobil poskytne společnost Technické 

služby Vsetín, s.r.o. se sídlem Bobrky 460, 755 01 Vsetín, která má k dispozici kontejnery 

o kapacitě 8/12 m3 

 

 

Obr. 5.5 – Renault 280 truck [4] 

Technické parametry: 

Motor:    Volvo 280 PS (L6) 

Výška oka kontejneru:  1 m 

Optimální délka kontejneru: 4,5 m 

Nosnost:   11 t 

Celková hmotnost:  18 t 

Max. dopravní rychlost: 80 km/h 

Natahovací síla:  10 t 
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Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1070-4.2 

Mobilní jeřáb jsem zvolil především proto, že na staveništi je špatná dostupnost 

elektrické energie. Pokud bych se rozhodl pro stacionární jeřáb, musel bych brát v potaz 

složitější dopravu jeřábu na staveniště, ale také pronájem elektrocentrály, která by 

zajistila jeho pohon. 

Jeřáb bude nasazen po dokončení základové konstrukce, pro montáž jednotlivých 

dílců rozhledny. Po sestavení hlavních prvků rozhledny již nebude tento jeřáb potřeba.  

 

Obr. 5.6 – Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1070-4.2 [5] 

 

 



65 

 

Technické parametry: 

Maximální nosnost:  70 t / 3 m radius 

Teleskopický výložník:  11 – 50 m 

Max. výška zdvihu:  65 m 

Max. poloměr:   48 m 

Maximální rychlost:  85 km/h 

Hmotnost:   24 t 

Protiváha:   5,5 t 

 

Obr. 5.7 – Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1070-4.2 - posouzení [5] 
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Plošina teleskopická terénní – STATECH GENIE SX-135 XC 

Zvedací plošina bude sloužit pro bezpečnou montáž a srovnání prvků rozhledny. 

Její nosnost je po celém těle rozhledny 454 kg a pro práce na střešní konstrukci 300 kg. 

Plošinou budou možné přepravovat i menší prvky opláštění pro usnadnění montáže. 

Plošina bude dopravena pomocí tahače k lesní cestě, na vrchol pojede po vlastní ose. 

 

Obr. 5.8 – STATECH GENIE SX-135 XC – posouzení [6] 
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Technické parametry: 

Maximální výška:  43,15 m 

Horizontální dosah:  27,43 m 

rozměr platformy:  0,91 x 2,44 m 

Nosnost:   300 kg / 454 kg (dle grafu) 

Ovládání:   12 V DV dálkové 

Hmotnost:   21,55 t 

Motor:    L4, 74 hp (55 kW), Stage IIIB, vodou chlazený 

 

 

Smykem řízený nakladač Bobcat S530  

Nakladač bude využíván pro lehké terénní úpravy, přesun materiálu a manipulace 

s paletami pomocí paletových vidlí. Nakladač bude dopraven na sklopném kontejneru 

s dostatečnou nosností. Při přepravě musí být stroj zajištěn. 

 

Obr. 5.9 – Smykem řízený nakladač Bobcat S530 [7] 
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Technické parametry: 

Výkon motoru    35,9 kW při 2800 ot./min 

Motor:     Kubota, 4 válcový řadový, 2 196 cm3 

Úroveň intenzity zvuku [Lw(A)]: 101 dB(A) 

Palivo:      motorová nafta 

Jmenovitá pracovní nosnost:  869 kg 

Nosnost s protizávažím 90 kg: 937 kg  

Maximální rychlost:   11,8 km/h 

 

 

 

Deska vibrační reverzní 400-600 kg – BOMAG BPR 70/70 D 

Deska bude použita především pro zhutnění základové spáry (bude popuštěna 

pomocí smykového nakladače a lana s dostatečnou únosností). Následně bude také 

použita pro dokončovací práce a terénní úpravy. 

Technické parametry: 

Hmotnost:  595 kg 

Palivo:  Diesel 

Rychlost:  28 m/min 

Výkon:  9,8 kW 

Palivová nádrž: 10,0 l 

Hluk zdroje:  109 dB(A) 

Vibrace na ruku: 6,9 m/s2 

 

 

 

Obr. 5.10 – BOMAG BPR 70/70 D [8] 

 

 

 

 



69 

 

Pila řetězová benzínová – Husqvarna 550 XP 

Motorová pila bude používána především pro krácení prvků pro sestavení 

tradičního bednění. 

Technické parametry: 

Hmotnost bez lišty: 4,9 kg 

Palivo:   Natural 95 + olej 2T (1:50) 

Výkon:   2,8 kW při 10 200 ot/min 

Palivová nádrž:  0,27 l 

Hluk zdroje:  116 dB(A) 

Vibrace na ruku:  3,7-3,8 m/s2 

Obr. 5.11 – Husqvarna 550 XP [9] 

 

 

 

 

 

Elektrocentrála 11-15 kVA – DAGARTECH DGH 15 TF R 

Elektrocentrála bude na stavbě používána pro zásobování staveniště elektrickou 

energií. Bude sloužit především pro provoz menších elektrických strojů, dobíjení AKU 

nářadí a pro osvětlení. 

Technické parametry: 

Hmotnost:  114 kg 

Palivo:  Natural 95 

Výkon:  15 kW 

Palivová nádrž: 25 l 

Spotřeba (70%): 3,5 l/hod 

Hlučnost (A)/7 m 97 dB 

 

Obr. 5.12 – DAGARTECH DGH 15 TF R [10] 
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5.2 Stroje a nástroje elektrické nebo AKU 

Vibrátor ponorný vysokofrekvenční PERLES AV 525T 

Vibrátor bude sloužit pro provibrování základové desky a následně stěn spodní 

místnosti rozhledny. Jeho nedílnou součástí je měnič frekvence a elektrocentrála. 

 Technické parametry: 

 

Délka:  5 m 

Výkon:  755 W 

Napájení:  měnič frekvence a napětí 

Hmotnost:  13 kg 

Hutnící výkon: 30 m3/hod 

Napětí:   42 V 

 

 

 

Obr. 5.13 – PERLES AV 525T [11] 

 

 

 

Měnič frekvence a napětí – PERLES CAF-140 

Jedná se o měnič frekvence a napětí pro ponorný vibrátor. Jeho nedílnou součástí 

je elektrocentrála. 

Technické parametry: 

Vstupní napětí: 1-fázový vstup 230 V/50 Hz 

Výstupní napětí: 3-fázový výstup 42 V/200 Hz 

Třída krytí motoru:   IP44 

Druh připojovací zásuvky:  CETAC 

Hmotnost:    28 kg 

 

Obr. 5.14 – PERLES CAF-140 [12]  
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Bruska úhlová průměr 230 mm – HILTI AG 230-24-D 

Tato úhlová bruska bude používána pro řezání větších profilů výztuže, nebo jiných 

konstrukčních prvků. Bruska bude používána pouze na zemi, při pracích ve výškách bude 

použita menší AKU bruska. 

Technické parametry: 

Průměr kotouče: 230 mm 

Otáčky:   6500 ot/min 

Příkon:   2400 W 

Hmotnost:  6,5 kg 

Hloubka řezu:  68 mm 

Hluk u obsluhy:  94 dB (A) 

Vibrace na ruku:  5,8 m/s² 

Obr. 5.15 – HILTI AG 230-24-D [13] 

 

  

 

AKU bruska úhlová průměr 125 mm – HILTI AG 125-A22 

AKU úhlová bruska bude především používána pro dodatečné úpravy ocelových 

prvků ve vyšších polohách. Je nutné aby při pracích ve výškách měla obsluha vždy tento 

nástroj zajištěný proti pádu. 

Technické parametry: 

Průměr kotouče: 125 mm 

Otáčky:   9500 ot/min 

Napětí baterií:  21,6 V 

Hmotnost:  3,3 kg 

Hloubka řezu:  34 mm 

Hluk u obsluhy:  83 dB (A) 

Vibrace na ruku: 3,8 m/s² 

Obr. 5.16 – HILTI AG 125-A22 [14] 
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AKU pila kotoučová průměr 190 mm – HILTI SC 70W-A22 

Aku kotoučová pila bude používána pro krácení desek pro stavbu tradičního 

bednění, ale také pro zhotovení dřevěné podlahy na horním ochozu rozhledny. Obsluha 

musí při výškových pracích zajistit tento nástroj proti pádu. 

Technické parametry: 

Průměr kotouče:  190 mm 

Otáčky:   3500 ot/min 

Napětí baterií:  21,6 V 

Hmotnost:   4,8 kg 

Hloubka řezu:  70 mm 

Hluk u obsluhy:  92 dB (A) 

Vibrace na ruku (dřevo): 0,93 m/s² 

 

Obr. 5.17 – HILTI SC 70W-A22 [15] 

 

 

 

 

AKU vazač armatur do průměru 22×25 mm – MAX RB518 

Aku vazač armatur se bude používat pro vyztužení základové desky a následně 

svislých stěn spodní části rozhledny. Vždy je nutno zajistit dostatek vazacíh motouzů. 

Technické parametry: 

Hmotnost:   2,4 kg 

Napájení:   14,4 V 

Max. profil výztuže: 25 mm 

 

 

 

 

 

Obr. 5.18 – MAX RB518 [16] 
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AKU střihač armatur – MAX PJRC160N 

Střihač armatur se bude používat pro střihání armatur do základových konstrukcí 

a nosných stěn. Střihač byl také zvolen s ohledem na práci v lese, kde je větší nebezpečí 

požáru a je potřeba maximálně eliminovat vznik požáru. 

Technické parametry: 

Hmotnost:   7,6 kg 

Napájení:   25,2 V 

Max. profil výztuže:  16 mm 

Hladina zvuku u obsluhy: 80 dB (A) 

 

 

 

 

Obr. 5.19 – MAX PJRC160N [17] 

 

AKU šroubovák – HILTI SFC 22 

Aku šroubovák se bude potřebovat pro sestavování tradičního bednění, sestavení 

podlahy na horním ochozu a pro práci na střešní konstrukci. Vždy je nutné zajistit nářadí 

proti pádu. Použití je možné pouze s příslušenstvím. 

Technické parametry: 

Hmotnost:   1,7 kg 

Otáčky (1./2. stupeň): 600-1800 ot./min 

Utahovací moment:  Max 28 Nm 

Vrtání do měkkého dřeva: max 20 mm 

Vrtání do tvrdého dřeva: max 12 mm 

Vrtání do kovu:  max 10 mm 

Hluk u obsluhy:  80 dB (A) 

Vibrace na ruku:  1,5 m/s2 (u kovu) 

Obr. 5.20 – HILTI SFC 22 [18] 
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AKU utahovák rázový - beton, kov – HILTI SIW 22T-A 1/2" 

Rázový AKU utahovák bude využíván zejména pro sestavení jednotlivých dílců 

rozhledny, které budou utaženy na předepsaný utahovací moment. Jeho nedílnou 

součástí jsou nástavce pro rázové utahováky. 

Technické parametry: 

Hmotnost:  3,0 kg 

Napětí baterie:  21,6 V 

Otáčky:   2 000 ot./min 

Počet úderů:  max. 2 500 1/min 

Utahovací moment: 450 N/m 

Uchycení nástroje: ½" 

Hluk u obsluhy: 97 dB (A) 

Vibrace na ruku: 14,5 m/s2 (u kovu) 

 

Obr. 5.21 – HILTI SIW 22T-A 1/2" [19] 

 

 

 

AKU kladivo vrtací 4 kg SDS-PLUS – HILTI TE 6-A36 

Kladivo bude použito k odstranění přebytečného materiálu betonových 

konstrukcí a pro navrtání děr pro úchyt dalších prvků (zábradlí, světlík). Jeho nedílnou 

součástí jsou kvalitní vrtáky a sekáče. 

Technické parametry: 

Hmotnost:  3,7 kg 

Napětí baterie:  36 V 

Otáčky:   1 050 ot./min 

Energie příklepu: 2,5 J (dle EPTA 05/2009) 

Hluk u obsluhy: 91 dB (A) 

Vibrace na ruku: 13 m/s2 (vrtání do betonu) 

Obr. 5.22 – HILTI TE 6-A36" [20] 
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Svářečka na kov – Fronius – TransPocket 150 

Svářečka, fungující jako zdroj pro obalenou elektrodu, bude používána pro 

přichycení prvků schodiště a pro spojování zábradlí. 

Technické parametry: 

Síťové napětí:  230 V 

Doporučený chránič: proudový, typ B 

Hmotnost:  6,3 kg 

Stupeň znečištění: 3 (dle IEC60664) 

 

 

 

 

Obr. 5.23 – Fronius – TransPocket 150 [21] 

 

Čerpadlo ponorné kalové do 200 l/min. – HCP GD400 

Čerpadlo bude sloužit pro čerpání vody z IBC nádrží, ale také, díky možnosti 

čerpání vody s abrazivním znečištěním, pro odčerpání vody ze stavební jámy. Jeho 

nedílnou součástí je i hadice o dostatečné délce a vhodném průřezu. 

Technické parametry: 

Síťové napětí:  230 V 

dopravní výška:  11 m 

Max. průtok:  12 m3/h 

Max. abraziva:  7 mm 

 

 

 

 

Obr. 5.24 – HCP GD400 [22] 
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5.3  Měřící pomůcky 

Nivelační přístroj 

Stativ pro nivelační přístroj 

Nivelační lať 

Rotační laser 

Totální stanice s automatickým docilováním 

Stativ pro totální stanici 

Bluetooth controler s držákem a odrazovým hranolem  

Metr 

Vodováha 
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6.  Technologický předpis – monolitické konstrukce 

6.1  Obecné informace o stavbě 

6.1.1  Informace o stavbě 

Název stavby:     Rozhledna VARTOVNA  

Místo stavby:     k.ú. Seninka, p.č.882/7 

Charakter stavby:   Novostavba 

Typ stavby:    Trvalá 

Účel stavby:    Rozhledna 

Předpokládaná doba realizace: 05.2021–10.2021 

Předběžné náklady na výstavbu: 8 778 701,01 Kč, bez DPH 

Základní stavební objekt:  SO 01 – Rozhledna VARTOVNA 

Investor:    Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Stavebník:    Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Ivan Bergmann, ČKA 169 - autorizovaný architekt 

                              Slovenská 2868, 760 02 Zlín 

Projekt statické části:  Ing. Josef Lukáš CSc. 

Projekt stavební části:  Ing. Pavel Srba (tel.604 233 743)  

                              ČKAIT 1301566 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

                              Valašská Polanka 16, 756 11 

Výroba a montáž ocel. kcí: Kovotrend s.r.o., Tovární 402, Fryšták 763 16 

Dodavatel betonové směsi:  CEMEX Czech Republic, s.r.o., Lhota u Vsetína, 75501, Vsetín 

6.1.2  Popis stavby 

 Rozhledna je navržena ve formě věže na kruhovém půdorysu, má do jisté míry 

vzhled válce o výšce 36,6 m. Charakteristický vzhled vychází z inspirace biologickými, 

přírodními formami, jako jsou např. kmeny stromů, stébla travin apod. se svou buněčnou 

strukturou. Stvol věže je tvořen rastrem nosných prvků ve čtyřech směrech – svislém, 

vodorovném a obousměrně diagonálním, úhlopříčném. Tato struktura, je v místě 

vzájemných křížení propojena spojovacími prvky, vytváří samonosný plášť, obal, 

vyrůstající z pevné kamenné podnože. Důležitá je i barevnost jednotlivých prvků: svislý 

a vodorovný rastr je šedě stříbrný - RAL9007, a je tedy proti obloze ztlumen, na rozdíl od 

diagonálních spirál, které se v prudkém stoupání vinou vzhůru k nebi v podzimních 

teplých barvách – červené RAL 2002. 

 

Vstup do rozhledny je zajištěn zádveřím. Do hlavního rozhledového ochozu, který 

se nachází na úrovni 34,53 m se dostaneme systémem obloukových schodišťových 

ramen. Při stoupání jsou navrženy podestové ochozy v konstrukční výšce 2,4 m. 
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Spodní část rozhledny je kombinací železobetonové konstrukce a kamenného 

obalu buď formou smíšeného zdiva nebo gabionovým obkladem   železobetonových 

stěn. V těchto stěnách je založena spodní část obvodové plášťové struktury, která 

je vytvořena z prefabrikovaných ocelových segmentů. 

 

Jedná se o 4 druhy prvků, které se po celé výšce pravidelně opakují. Segmenty 

jsou svařeny z ocelového plechu nebo pásoviny, jsou žárově zinkovány a následně 

barevně upraveny vypalovacími barvami (komaxit). Rovněž schodiště je ocelové, stupně 

a podesty jsou z pororoštových mříží. 

 

6.1.3 Informace o procesu 

V tomto technologickém předpisu se pojednává o realizaci veškerých 

monolitických konstrukcí rozhledny. Budou se zde realizovat celkem 4 konstrukce – 

podkladní betonová vrstva z betonu C20/25, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 ve tloušťce 

150 mm, masivní betonová konstrukce o objemu 167,83 m3 z vodostavebního betonu 

C20/25, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 která bude sloužit jako základová konstrukce 

rozhledny a bude vyztužena pomocí betonářské výztuže z žebírkové oceli 10505 (dle 

ČSN) / B550B (dle EN) typu R, dále nadzákladové zdi, které budou tvořit místnost v 1.NP 

z vodostavebního betonu C30/37, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 a vyztuženy pomocí 

betonářské výztuže  z žebírkové oceli 10505 (dle ČSN) / B550B (dle EN) typu R, a stropní 

monolitické konstrukce stejných materiálů jako nadzákladové zdi. 

 

Veškeré konstrukce se budou hutnit pomocí ponorných vibrátorů a budou vylity 

do systémového bednění PERI typu GRV (kruhové bednění), které bude vypůjčeno 

ze stavebnin DEK a. s.  

 

6.2 Připravenost 

6.2.1 Připravenost staveniště 

Na staveništi musí být hotové výkopové práce a před započetím vyztužování musí 

být zřízeny opěrné konstrukce proti sesuvu zeminy do jámy. Staveniště musí být řádně 

oploceno a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. Na staveništi bude komunikace pro 

dopravu materiálu a pohyb vozidel a veškeré objekty, které jsou uvedeny v technické 

zprávě zařízení staveniště (šatny, sklady, hygienická zázemí, sociální zázemí). 
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Na skládkách bude potřeba dostatečné skladovací kapacity (pro uložení bednění 

a lešení), dále musí být vyklizen prostor pro umístění čerpadla a v míchacím centru (kde 

se mimo jiné budou čistit pomůcky jako vibrátor) musí být přivedena voda a elektřina. 

V neposlední řade zde musí být umístěna v přívěsném vozíku nádoba (nebo plachta na 

geotextilii) pro výplach autodomíchávačů. 

6.2.2 Připravenost procesu 

 Pro provedení monolitických konstrukcí na stavbě musí být připraven veškerý 

potřebný materiál, (bednění, výztuž, opěrné konstrukce) stroje a nástroje.  Beton se bude 

dodávat průběžně do mobilního čerpadla (to musí být stabilně zapatkováno v pozici, 

která je vyznačena v příloze 3. – schéma betonáže). Před započetím všech prací musí být 

pracoviště vyklizeno a vyčištěno. 

6.2.3 Připravenost podkladu 

 Pro zhotovení bednění je nutné, aby byl podklad dostatečně únosný a aby byly 

dokončeny práce na vyztužení a proběhly technologické přestávky. Při sestavování 

bednění je nutné brát v potaz celkovou stabilitu bednění a musí být opatřeno 

odbedňovacím přípravkem. Pro betonáž se uvnitř bednění nesmí nacházet žádné zbytky 

oceli, nebo jiný nepořádek. 

6.2.4 Převzetí pracoviště 

 Stavbyvedoucí zkontroluje dokončení výkopových prací, které musí být ukončeny 

a pracoviště připravené na provádění vyztužování, bednění a samotnou betonáž. 

O započetí těchto prací je nutné provést zápis do stavebního deníku.  

6.3 Materiál, doprava, skladování 

6.3.1 Hlavní materiál 

Výkaz betonu a oceli: 

Betonáž bude probíhat ve čtyřech etapách (beton i ocel je zde uvedena bez ztratného) 

1. Podkladní betonová vrstva  

a. 9,87 m3 betonu C20/25, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 

b. bez vyztužení 

2. Masivní základové konstrukce 

a. 154,65 m3 betonu C20/25, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 

b. 7,92 t oceli 10505 (dle ČSN) / B550B (dle EN) typu R 
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3. Nadzákladové zdi, stropní konstrukce a schodiště 

a. 55,66 m3 betonu C30/37, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 

b. 4,45 t oceli 10505 (dle ČSN) / B550B (dle EN) typu R 

4. Stropní konstrukce včetně venkovního schodiště 

a. 10,59 m3 betonu C30/37, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 

b. 1,21 t oceli 10505 (dle ČSN) / B550B (dle EN) typu R 

 

Materiál celkem: 
Množství: Ztratné: Celkem: 

Beton C20/25, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 164,53 m3 5 % 165,35 m3 

Beton C30/37, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 66,25 m3 5 % 66,58 m3 

Žebírková ocel B550B, typu R 13,58 t 3 % 13,62 t 

 

Bednění: 

Pro bednění základového prstence je použito tradiční bednění, pro kruhovou 

místnost v 1:NP je použito systémové bednění peri GRV, pro bednění stropu je použito 

tradiční bednění se stojkami PERI, pro schodiště a ostatní konstrukce je zřízeno také 

tradiční bednění. Je zde dobrá dostupnost řeziva, proto se systémové bednění bude 

používat pouze na typické konstrukce. Výkres použitých bednění s výkazem výměr 

je v přílohách P15-P20 

6.3.2 Doplňkový materiál 

 

 

Materiál celkem: Balení: Celkem: 

Distanční lišty DPF – 2 m, po 800 mm 20 ks 1 balení 

Distanční kroužky 35 mm 1.000 ks 1 balení 

Odbedňovací olej 50 l 2 balení 

Dále bude potřeba – vodo nepropustné plachty na zakrytí betonu, hřebíky, 

vruty, závitové tyče 

  

Tab. 6.1 – hlavní materiál pro monolitické konstrukce 

Tab. 6.2 – doplňkový materiál pro monolitické konstrukce 
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6.4 Doprava 

6.4.1 Primární doprava 

 Materiál pro bednící práce se bude dopravovat z jedné z blízkých pil – jsou zde 

4 v dosahu 10 km. Ocel pro vyztužování se bude dovážet přímo z betonárny CEMEX 

Vsetín, odkud se bude brát veškerá betonová směs. Trasy pro dopravu materiálu jsou 

vyznačeny v příloze P8 – situace širších dopravních tras. Doprava veškerého materiálu 

bude uskutečněna pomocí smluvních přepravců, nebo jako kompletní dodávka včetně 

dopravy.  

    

6.4.2 Sekundární doprava 

 Prvky bednění, výztuž a spojovací prvky budou přepravovány pomocí valníků, 

které budou na staveništi složeny pomocí smykového nakladače a umístěny na 

skladovací plochy. Sekundární doprava betonové směsi bude probíhat pomocí čerpadla 

betonu přímo do konstrukce. Pro dopravu menších materiálů z uzavřených skladů budou 

sloužit ruční kolečka.  

6.4.3 Skladování 

Skladování prutů oceli bude prováděno ve svazcích, aby nedošlo k jejímu 

rozvalení, a výztuž bude uložena na dřevěné podkladky, které budou od sebe maximálně 

1,5 m a budou vysoké min. 8 cm. Podkladky zabrání znečištění výztuže a budou umístěny 

tak, aby nedošlo k trvalému prohnutí výztuže. Tyto svazky budou řádně, nejlépe barevně 

označeny, aby bylo možné jednoznačně určit profil výztuže. 

 

Řezivo pro sestavení bednění bude skladováno na dřevěných podkladcích 

vysokých min. 8 cm a 50 cm od sebe, aby nedošlo k deformacím a následným 

nerovnostem v betonových konstrukcích. Veškeré dřevěné prvky budou po uložení 

přikryty nepromokavou plachtou. Drobný materiál k sestavení bednění jako rádlovací 

dráty, závitové tyče, vruty, hřebíky, budou uloženy v krytých skladech, v regálech nebo 

původních obalech.  

 

Pro vykládání palet s materiálem je jej nutné skládat tak, aby nedošlo k zaskládání 

materiálu, který se bude potřebovat přednostně. První tedy bude uložena výztuž a za ni 

budou uloženy prvky bednění. Při přepravě materiálu pomocí vidlí si musí všichni 

pracovníci dávat pozor a pověřený pracovník bude asistovat při přepravě materiálu. Při 

skladování na skladovacích plochách je nutné, aby mezi materiálem zůstala volně 



85 

 

průchozí ulička o šířce minimálně 0,7 m, která se bude používat především pro inventuru 

materiálu.  

 

Plocha skládky bude vysypána stavebním recyklátem (50 mm vrstva) a zhutněna 

na Edef,2 = 40 MPa. Staveniště se nachází na samotném vrcholu kopce, který má stolovitý 

charakter, tudíž není výrazně svažité a je možné počítat s úplným vsakováním vody při 

dešti. 

 

6.5 Pracovní podmínky 

 Pracovní doba je od 7:00 do 16:00, přičemž pauza na oběd je 0,5 hodina. Veškeré 

práce probíhají za denního světla a při zhoršené viditelnosti jsou zde k dispozici reflektory 

pro lokální osvětlení. Pokud budou podmínky horší, než jsou dovolené v kontrolním 

a zkušebním plánu a plánu BOZP, práce mohou být pozastaveny nebo přerušeny. Práce 

na této etapě budou prováděny v letním období, tudíž není nutné počítat se zápornými 

teplotami. Obecně ale platí, že bez potřeby speciálních opatření by se teplota měla 

pohybovat v rozmezí 5 až 25 °C (-5 až 35 °C při speciálních opatřeních), viditelnost min. 

30 m, vítr 11 m/s (8 m/s pro použití čerpadla betonu). Je nutné provést také poučení 

pracovníků o vykonávané činnosti dle platných předpisů, kterým budou odevzdány 

veškeré pracovní a ochranné pomůcky (ochranná vesta, přilba, rukavice, roušku 

a především ochranné brýle) 

6.6 Technologický postup 

6.6.1 Popis jednotlivých prvků/činností 

 Výkopové práce 

 

Výkopové práce bude reprezentovat otevřený strmý výkop stavební jámy. 

Výkopové práce se budou provádět v horninách a zeminách 3.tř. těžitelnosti 

a v horninách 4. a 5. tř. těžitelnosti. Mocnější vrstvy pískovců mohou být až 6. tř. 

těžitelnosti, kde bude asi potřeba použít sbíjecí hlavu.  Vytěžený materiál bude převezen 

na mezideponii (skládku ornice) a zpětně použit na hutněný zásyp v základové konstrukci 

a povrchové úpravy kolem stavby. Základovou spáru je potřeba chránit při výkopových 

pracích proti mechanickému poškození a klimatickým vlivům 

 

Základové konstrukce 

 

Základovou konstrukci rozhledny tvoří dvoustupňový, železobetonový blok 

kruhového půdorysu, uložený na 150 mm vrstvě podkladního betonu. Základový blok 
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je rozdělen do dvou stupňů, spodní část je průměru 9,0 m a výšky 2,5 m z betonu C25/30, 

XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 vyztužena betonářskou výztuží cca 28 kg/m3 při spodním 

povrchu bloku, druhý železobetonový prstenec začíná na úrovni -1,500, je průměru 6,1 m, 

tloušťky 1,35 m a výšky 1,2 m, v prstenci bude beton nahrazen zhutněnou vytěženou 

zeminou. Prstenec je tvořen vodostavebním betonem C30/37, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, 

S3 a vyztužení se předpokládá cca 78,5 kg/m3 při obou površích, včetně smykové výztuže. 

 

Spodní deska 

 

Na základovém prstenci bude vybetonována železobetonová deska z betonu 

C30/37, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 tl. 150 mm. Deska bude uložena na podkladní 

beton tl. 100 mm kvůli zpevnění zhutněné zeminy a současně bude tvořit rovný podklad 

pro uložení betonářské výztuže. Do desky bude vložena KARI síť 6/150/6/150. 

 

Tambur 

 

Tambur tvoří železobetonový prstenec tl. 500 mm, výšky 2,7 m. Venkovní průměr 

prstence je 6,1 m a je vetknut na úrovni -0,300 do základového prstence. Konstrukce tvoří 

podporu pro horní ocelovou stavbu rozhledny. Do soklu bude vetknuta konstrukce 

schodiště. Konstrukce tamburu je tvořena vodostavebním betonem C30/37, XF1, Cl 0,2, 

Dmax = 16 mm, S3 a vyztužena betonářskou výztuží cca 86,5 kg/m3, při obou površích. 

Stropní deska 

 

Na konstrukci tamburu navazuje v úrovni +2,550 pochozí stropní deska 

tl. 250 mm, která je ve středu oslabena otvorem o průměru 1,4 m. Kolem otvoru je 

vytvořen prstenec, který ztužuje konstrukci stropu a podepírá prosvětlovací kopuli. 

Prstenec zasahuje 0,6 m nad konstrukci desky a je šířky 200 mm. Deska bude betonována 

z vodostavebního betonu C30/37, XF1, Cl 0,2, Dmax = 16 mm, S3 a vyztužena při obou 

površích cca 0,5%, celkem cca 78,5 kg/m3. 

Schodiště 

 

V konstrukci jsou umístěny 2 ŽB schodiště, jedno vstupní, překonávající úrovně -

0,500 až -0,150 a potom výstupní schodiště překonávající výškové úrovně -0,150 

a +2,955.  Vstupní schodiště je tvořeno deskou tl. 150 mm, která je uložena na zhutněném 

násypu. Schodišťové stupně budou na desku nadbetonovány. Výstupní schodiště 

překonávající výškové úrovně -0,150 až +2,955 je jednoramenné šroubovicové, šířka 

schodiště je 1350 mm, tloušťka schodišťové desky 180 mm, deska bude vetknuta 

do konstrukce soklu a na ni budou nadbetonovány jednotlivé schodišťové stupně.   

Schodiště jsou provedena rovněž z vodotěsného betonu C30/37, XF1, Cl 0,2, Dmax = 

16 mm, S3 a vyztužena výztuží při obou površích cca 0,5%, což je celkem cca 78,5 kg/m3.   
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6.6.2 Celkový popis postupu 

 Realizace monolitických konstrukcí je rozdělena do 6-ti pracovních etap: 

1. Etapa je betonáž podkladní betonové vrstvy, která slouží jako ochrana výztuže 

a vyrovnání základové spáry, 

2. Etapa je vyztužení a betonáž podkladního betonového základu, který má 

tloušťku 2,5 metru – jedná se o masivní betonovou konstrukci a dále 

v předpisu je i výpočet hydratačního tepla při tvrdnutí betonové směsi.  

3. Etapa je vyztužení a vybednění části 2 (viz schéma). Vyztužení se provede 

podle platné dokumentace od statika a bednění se zde použije tradiční 

(příloha P16). Výpočet doby odbednění je znázorněn dále v předpisu.  

4. Etapa je vyztužení, bednění a betonáž vrchního dílu (místnosti 1.NP) 

rozhledny. Z části 2 se nechají trčet výztuže, na které se napojí vyztužení této 

konstrukce. Po vyztužení se konstrukce vybední – svislé prvky kruhu 

systémovým bedněním PERI GRV a stropní konstrukce s vrchním tamburem 

se vybední tradičně z řeziva (přílohy P17 - P18). Výpočet doby odbednění této 

konstrukce je uveden dále v předpisu.   

5. Po odbednění 4. etapy betonáže se provede vybednění spodní desky 

schodiště a napojení výztuže na tambur. Napojení výztuže se provede pomocí 

vylamovací výztuže umístěného v místě napojení schodišťové desky. 

Po provedení vyztužení se dobední vrchní část schodišťových stupňů 

a provede se betonáž. 

 

 

Obr. 6.1 – Schéma základové konstrukce [1] 
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6. Po dokončení betonáže všech nosných částí rozhledny přijdou na řadu omítky 

v místnosti 1.NP a dokončení vyspravení a nátěru vnější části konstrukce. 

Jakmile budou provedeny tyto práce, které mohou znečistit podlahové 

konstrukce, přijde na řadu betonáž podlahových konstrukcí. 

6.6.3 Pracovní postup jednotlivých částí 

 Ukládání výztuže 

 

Postupujeme dle výkresu výztuže, který je schválen oprávněným statikem. 

Bednění je již nastříkáno odbedňovacím přípravkem. Výztuž musí být čistá, nepoškozená 

a bez hloubkové koroze. Výztuž ukládají pracovníci, kteří mají dostatečná oprávnění 

(železáři), a pracovníci, kteří svařují nebo vážou výztuž, musí mít platný svářečský průkaz 

nebo vazačský kurz. Výztuž se bude na místo montáže dopravovat pomocí smykového 

nakladače.  

  

 Při vyztužování stěn konstrukcí se nejprve vztyčí prvky hlavní nosné výztuže, které 

se svážou s konstrukční výztuží. Jakmile budou vyztužené vnější i vnitřní límce konstrukcí, 

nacvaknou se bednící podložky určující krytí a přijde na řadu obednění. 

 

Při vyztužování stropní konstrukce se jako první uloží pruty nosné výztuže, 

na které se přiváže konstrukční výztuž. Následně se nacvaknou plastové distanční 

podložky a výztuž se tím nadzvedne. Na tuto spodní vrstvu se umístí distanční pásy, které 

zajistí rozestup s horní konstrukční výztuží. Na tyto prvky se začne umisťovat horní 

konstrukční výztuž, kterou je potřeba provázat.  

 

 

 

 Obr. 6.2 – Příklad uložení výztuže [2] 
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 Pochozí lávky není potřeba realizovat, pokud bude hustota výztuže dostatečná 

(vzdálenost jednotlivých prutů např. jen do 10 cm). Výztuž musí být vyvázána tak, aby 

snesla pochozí zatížení. Pro chůzi po výztuži (při ukládání výztuže a betonáži) je nutné 

používat ochrannou obuv, která má v podrážce výztužnou vložku, což platí i pro holínky 

(při betonáži). V případě, že bude hustota výztuže malá a bude zde riziko propadnutí 

obuvi pracovníků, budou zřízeny dřevěné pochozí lávky (fošny), které zajistí bezpečnost 

pohybu pracovníků (betonářů a vazačů).  

 

 Betonáž: 

  

Pro sekundární dopravu betonu je použito čerpadlo betonu s dostatečným 

dosahem. Čerpadlo zde bude přistaveno celkem 5x a budou jej zásobovat 

autodomíchávače, které budou po sobě vyjíždět z betonárny po 20 minutách. Největší 

objem betonové směsi bude vylit do základové konstrukce (cca 168 m3). Při výkonu 

čerpadla 58 m3 za hodinu (uvažuji 24 m3 = 3x 8m3 autodomíchávač za hodinu) bude 

betonáž trvat (168/24=7) 7 hodin. Pro betonování této konstrukce není možné provedení 

pracovní spáry – pro je nutné její vybetonování v jeden pracovní den. Pozor také na 

provozní dobu betonárny – ta provozuje již od 6:00h. 

 

 Při betonáži se bude postupovat od nejvzdálenějšího místa dosahu čerpadla, kde 

bude uložena potřebná betonová směs, která bude vibrována pomocí ponorného 

vibrátoru (vpichy vibrátoru nesmí být ve stejných místech a poloměry účinností se musí 

překrývat), a po změření výšky pomocí nivelačního přístroje nebo jiné měřičské pomůcky 

se směs buď přidá, nebo odebere pomocí hrablí do části, kde se nachází menší množství. 

Po dokončení prací musí být všechny pomůcky a stroje očištěny. 

 

Ošetřování betonové směsi provádíme max. po 12h, a to politím vodou. 

Konstrukci, která je navlhčena, chráníme v slunečných a horkých dnech PE folií, která 

zabrání odpařování vody z betonu. 

 

Odbednění:  

 

Jakmile dosáhne beton své 70% pevnosti (u stropní konstrukce a schodiště) a 40% 

pevnosti u svislých konstrukcí, můžeme odebrat bednící desky. Dle výpočtu, který 

najdeme níže, by tato pevnost měla být po sedmi dnech (u stropních konstrukcí) a po 

čtyřech dnech (u svislých konstrukcí). Výpočet je pouze orientační a vždy je nutné se řídit 

aktuálním počasím a pokyny statika. Bednění, které se odebere, můžeme očistit a vrátit 

do půjčovny, nebo v případě tradičního jeho další využití (např proložení prvků při 

skladování. 

  



90 

 

Bednění PERI GRV:  

 

Nastavování kloubové závory GRV 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3 – nastavení kloubové závory GRV [3] 

 

Obr. 6.4 – Montážní dílce PERI GRV [3] 
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Bednění PERI GRV se bude provádět výhradně podle pokynů výrobce. Nejdříve se 

nastaví kruhové závěry GRV a spojí se mezi sebou, aby vnikl jednotný kruh. Po sestavení 

a nastavení těchto závěr se zvednou a připevní se k nosníkům na nosníky se potom 

připevní bednící desky z překližky. Vnitřní strana bednění je nutná sestavit již před 

začátkem vyztužování, po vyztužení se konstrukce dobední pomocí vnější strany bednění. 

Při demontáži bednění nejprve uvolníme kruhové závěry a poté odstraníme svislé 

nosníky. V poslední řadě odstraníme překližku. Před betonáží se musí překližka natřít 

nebo nastříkat odbedňovacím přípravkem (aby nedošlo k znehodnocení).  

  

Obr. 6.5 – Řešení styku mezi překližkami [3] 
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VÝPOČET DOBY ODBEDNĚNÍ: 

 

Svislé konstrukce (pevnost 50%)  

 

Rbd = Rbd, 28d*(0,28 + 0,5*log d) > Rb28d = 37 Mpa > Rbd =18,5 Mpa 

f = (t + 10)d 

 

Rbd ...  pevnost betonu v tlaku za „d“ dní tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

Rb28d ...  pevnost betonu v tlaku za 28 dní tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

d ...   počet dní tvrdnutí 

f ...   faktor zrání 

t ...   teplota [°C] 

 

Určím 40 % pevnost:  37*0,5 = 18,5 MPa 

Dosadím do vzorce:  18,5 = 37*(0,28 + 0,5*log d) 

18,5 = 10,36 + 18,5 log d 

0,44 = log d 

d = 2,75 dnů což je cca 3 dny 

 

Vodorovné konstrukce (pevnost 70%)  

 

Rbd = Rbd, 28d*(0,28 + 0,5*log d) > Rb28d = 37 Mpa > Rbd =25,9 Mpa 

f = (t + 10)d 

 

Rbd ...  pevnost betonu v tlaku za „d“ dní tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

Rb28d ...  pevnost betonu v tlaku za 28 dní tvrdnutí za normových podmínek [MPa] 

d ...   počet dní tvrdnutí 

f ...   faktor zrání 

t ...   teplota [°C] 

 

Určím 70 % pevnost:  37*0,7 = 25,9 MPa 

Dosadím do vzorce:  25,9 = 37*(0,28 + 0,5*log d) 

25,9 = 10,36 + 18,5 log d 

0,84 = log d 

d = 6,9 dnů což je cca 7 dnů 

 

 

 Upozornění: tento výpočet je pouze orientační a informativní, uvažuje 

laboratorní teplotu 20 °C, Při jiných teplotách je nutno zahrnou teplotní faktor. Dobu 

technologické přestávky je vždy nutné podřídit aktuálním povětrnostním podmínkám a 

vždy je tento krok nutný konzultovat se statikem. 
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HYDRATAČNÍ TEPLO V MASIVNÍ KONSTRUKCI 

 

Hydratační teplo je problematika, kterou se zabývají objemnější konstrukce. 

Pokud je v konstrukci teplotní spád větší než 20 °C (mezi středem a povrchem 

konstrukce), mohou na povrchu vzniknout trhliny a beton již nebude vodotěsný. Teplota 

betonu ve středu konstrukce by také neměla přesáhnout 70 °C – to by znamenalo tvorbu 

ettringitu a také riziko vzniku trhlin.  

 

 

 

 

Cementy s nízkým hydratačním teplem pro masivní betonové konstrukce mají 

mít hydratační teplo po 7 dnech (stanovené podle ČSN EN 196-8) nebo po 41 hodinách 

(stanovené podle ČSN EN 196-9) nejvýše 270 kJ.kg-1. 

 

Při realizaci základových konstrukcí je použit portlandský cement 52,5 R kde je 

jeho hydratační teplo za 41 dní 210-285 J/g, může tedy dojít k většímu teplotnímu 

spádu než 20 °C (od středu konstrukce po jeho vrchol). Díky této skutečnosti je nutné 

použití určitých opatření ke snížení hydratačního tepla v počátečním nárustu vlivem 

reakce cementu. 

 

Při letní betonáži nad 25 °C jsou doporučena tato opatření:  

- omezit osvit složek (kamenivo) a strojního zařízení (čerpadlo, rozpálený 

autodomíchávač) 

- posun betonáže na noc, brzké ráno 

- přidávání ledové tříště 

- chlazení vody 

- chlazení složek (kamenivo 2 °C, cement 8-10 °C, voda 4 °C) 

Obr. 6.6 – Hydratační teplo [4] 
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6.7 Složení pracovní čety 

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ BEDNĚNÍ: 2x tesař 

4x pomocný dělník 

1x jeřábník (strojní průkaz) 

UKLÁDÁNÍ VÝZTUŽE:   2x vazač výztuže (s požadovanou kvalifikací) 

4x pomocný dělník 

1x jeřábník (strojní průkaz) 

BETONÁŽ:    3x betonář 

6x pomocný dělník 

EXTERNÍ PRACOVNÍCI:  1x geodet 

1x obsluha čerpadla (ŘP sk. C, strojní průkaz) 

Řidiči autodomíchávačů (ŘP sk. C, strojní průkaz) 

 

6.8 Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

 6.8.1 Hlavní stavební mechanizace, stroje a nástroje 

1x Smykem řízený nakladač Bobcat S530 

 pro přesun materiálu a vykládku valníků 

1x Autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI) 

 pro primární, i sekundární dopravu čerstvé betonové směsi  

2x Elektrocentrála 11-15 kVA – DAGARTECH DGH 15 TF R 

 pro pohon elektrických zařízení 

1x Měnič frekvence a napětí – PERLES CAF-140 

 pro zapojení vibrátoru 

1x Vibrátor ponorný vysokofrekvenční PERLES AV 525T 

 pro zvibrování konstrukcí  

2x Bruska úhlová průměr 230 mm – HILTI AG 230-24-D 

 pro řezání větších profilů výztuže 

2x AKU bruska úhlová průměr 125 mm – HILTI AG 125-A22 

 pro řezání výztuže menších profilů 

1x AKU pila kotoučová průměr 190 mm – HILTI SC 70W-A22 

 pro řezání dřeva 

2x AKU vazač armatur do průměru 22×25 mm – MAX RB518 

 pro vázání výztuže 

1x AKU střihač armatur – MAX PJRC160N 

 pro stříhání výztuže do d = 16 mm 

1x AKU šroubovák – HILTI SFC 22 

 pro sešroubení bednění, pomocných konstrukcí 



95 

 

6.8.2 Doplňkové stroje a nářadí 

 Stavební kolečko, lopaty, hrable, smetáky, kbelíky, kladiva, hřebíky, tesařská 

kladiva, nerezová hladítka na beton, hliníková srovnávací lať, zednická lžíce. 

6.8.3 Pomůcky na měření 

 Vodováha (velká i malá), metr, úhelník, pásmo, laserový dálkoměr, nivelační 

přístroj, rotační laser, zednická šňůrka, popisovače, tužky. 

6.8.4 Ochranné a pracovní pomůcky 

 Ochranná obuv, rukavice, přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, ochranné brýle, 

ochrana sluchu, rouška, holínky bezpečnostní, s ocelovou špicí a ocelovou planžetou 

proti propíchnutí, vyhovující dle normy EN ISO 20345 S5 CI SRA. 
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6.9 Kontrola kvality 

Zde jsou pouze popsány body kontrol, kontrolní a zkušební plán najdeme 

v příloze P13 a části č. 10 mé práce. 

Vstupní kontrola:  

 

Kontrola PD a ostatních souvisejících dokumentů 

Kontrola převzetí staveniště a pracoviště 

Kontrola dokončenosti a geometrie předchozích prací 

Kontrola dodávky a skladování bednění 

Kontrola dodávky a skladování výztuže 

Kontrola strojů, nástrojů, pracovních pomůcek 

Kontrola způsobilosti pracovníků   

 

Mezioperační kontrola:  

 

Kontrola klimatických podmínek 

Kontrola pracovníků 

Kontrola bezpečnostních prvků 

Kontrola strojní sestavy 

Kontrola provedení bednění 

Kontrola uložení výztuže 

Kontrola dodané betonové směsi 

Kontrola ukládání a hutnění betonové směsi 

Kontrola ošetřování betonu 

Kontrola pevnosti betonu 

Kontrola odbednění 

 

Výstupní kontrola:  

 

Kontrola geometrické přesnosti a kvality 

Kontrola pevnosti betonu 

Závěrečná kontrola a předání  
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6.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Je nutné dodržovat nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace 

a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Dále se řídíme nařízení vlády 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Každý pracovník vstupující na staveniště 

musí být seznámen s riziky BOZP a vybaven pro práci ochrannými pomůckami. Dále je 

nutné zamezit vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby a co nejvíce minimalizovat 

počet pracovníků pohybujících se v dosahu jeřábů, kde je vyšší riziko úrazu. Veškerá 

strojní zařízení smí obsluhovat pouze osoba řádně proškolena a mající oprávnění pro 

tuto činnost. 

 Je řešeno samostatně v části 8. mé práce. 

 

6.11 Životní prostředí, nakládání s odpady 

 Je nutné dodržovat Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech.  

 

Materiál Zatřídění Kl

. 

Likvidace Recyklace Skládka 

Společnost [t] Společnost [t] Společnost [t] 

Odřezky, dřevěná 

deska 

03 01 05 O TS Vsetín 0,2 TS Vsetín 0,2   

Beton 17 01 01 O TS Vsetín 0,5 TS Vsetín 0,4 TS Vsetín 0,1 

Železo a ocel 17 04 05 O TS Vsetín 0,5 TS Vsetín 0,5   

Směsné kovy 17 04 07 O TS Vsetín 0,1 TS Vsetín 0,1   

Papír a lepenka 20 01 01 O TS Vsetín 0,05   TS Vsetín 0,05 

Směsný komunální 

odpad 

20 03 01 O TS Vsetín 0,1   TS Vsetín 0,1 

Směsné obaly 15 01 06 O TS Vsetín 1,2 TS Vsetín 1,2   

Kal septiků a žump 20 03 04 O ToiToi 0,3     

 

  

Tab. 6.3 – tabulka odpadů pro betonáž 
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OCHRANA OKOLÍ PROTI HLUKU, PRACHU A VIBRACÍM 

 Při montáži ocelových konstrukcí nebude okolí zatěžováno hlukem. Budou 

používány pouze certifikované stavební stroje a pomůcky, které je možno bezpečně 

používat. Hluk budou produkovat kladiva, rázové utahováky a úhlové brusky. Nejedná se 

o prašný proces. Vibrace se zde nepředpokládají.  

 

NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI 

 Zpevněné plochy a komunikace jsou vyhotoveny z recyklátu a dovolují vsakování 

vody v dostatečném množství. Terén je zde mírně svažitý, voda, která při dešti unikne ze 

staveniště se vsákne do okolní louky.  

 

PREVENCE OCHRANY PODZEMNÍCH VOD 

 Nejsou zde prováděny práce, které by mohly způsobit znečištění podzemních 

vod.   
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Zdroje, použité v části 6: 

 

 Ilustrační obrázky: 

[1] Schéma základové konstrukce – zdroj vlastní (z příloh mé práce) 

[2] Příklad vyztužení desky – zdroj vlastní foto 

[3] PERI GRV [online] [citováno 08.01.2021]. Dostupné z:  

https://www.peri.cz/produkty/bedneni/stenove-bedneni/kruhove-bedneni-grv.html 

[4] Hydratační teplo – tabulka [online] [citováno 08.01.2021]. Dostupné z:  

https://www.transportbeton.cz/stahnout-

soubor?id=3203&fbclid=IwAR0WpUnOjgSwpJd_QI7eQua46T9v1dUEI-quZmZxZwr-

jy9G437z_8nvl3k 

 

Legislativa: 

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. In. 

 

Zákoník práce v § 103, odst. 2 a 3 a v § 3 odst. 4. K. In. 

 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. In. 

 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. In. 

 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. In. 

 

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 

 

EN ISO 20345 S5 CI SRA. In. 

 

ČSN EN 196-8: Metody zkoušení cementu – Část 8: Stanovení hydratačního tepla – 

Rozpouštěcí metoda 

 

https://www.peri.cz/produkty/bedneni/stenove-bedneni/kruhove-bedneni-grv.html
https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=3203&fbclid=IwAR0WpUnOjgSwpJd_QI7eQua46T9v1dUEI-quZmZxZwr-jy9G437z_8nvl3k
https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=3203&fbclid=IwAR0WpUnOjgSwpJd_QI7eQua46T9v1dUEI-quZmZxZwr-jy9G437z_8nvl3k
https://www.transportbeton.cz/stahnout-soubor?id=3203&fbclid=IwAR0WpUnOjgSwpJd_QI7eQua46T9v1dUEI-quZmZxZwr-jy9G437z_8nvl3k
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STARNOVSKÝ, Jakub. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby objektu bytového 

domu v Újezdu u Brna [online]. Brno, 2019 [cit. 2021-01-05]. Dostupné z: 
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7.  Technologický předpis – montáž ocelových 

konstrukcí 

7.1  Obecné informace o stavbě 

7.1.1  Informace o stavbě 

Název stavby:     Rozhledna VARTOVNA  

Místo stavby:     k.ú. Seninka, p.č.882/7 

Charakter stavby:   Novostavba 

Typ stavby:    Trvalá 

Účel stavby:    Rozhledna 

Předpokládaná doba realizace: 05.2021-10.2021 

Předběžné náklady na výstavbu: 8 778 701,01 Kč, bez DPH 

Základní stavební objekt:  SO 01 – Rozhledna VARTOVNA 

Investor:    Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Stavebník:    Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Ivan Bergmann, ČKA 169 - autorizovaný architekt 

                              Slovenská 2868, 760 02 Zlín 

Projekt statické části:  Ing. Josef Lukáš CSc. 

Projekt stavební části:  Ing. Pavel Srba (tel.604 233 743)  

                              ČKAIT 1301566 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

                              Valašská Polanka 16, 756 11 

Výroba a montáž ocel. kcí: Kovotrend s.r.o., Tovární 402, Fryšták 763 16 

Dodavatel betonové směsi:  CEMEX Czech Republic, s.r.o., Lhota u Vsetína, 75501, Vsetín 

7.1.2  Popis stavby 

 Rozhledna je navržena ve formě věže na kruhovém půdorysu, má do jisté míry 

vzhled válce o výšce 36,6 m. Charakteristický vzhled vychází z inspirace biologickými, 

přírodními formami, jako jsou např. kmeny stromů, stébla travin apod. se svou buněčnou 

strukturou. Stvol věže je tvořen rastrem nosných prvků ve čtyřech směrech – svislém, 

vodorovném a obousměrně diagonálním, úhlopříčném. Tato struktura, je v místě 

vzájemných křížení propojena spojovacími prvky, vytváří samonosný plášť, obal, 

vyrůstající z pevné kamenné podnože. Důležitá je i barevnost jednotlivých prvků: svislý 

a vodorovný rastr je šedě stříbrný - RAL9007, a je tedy proti obloze ztlumen, na rozdíl od 

diagonálních spirál, které se v prudkém stoupání vinou vzhůru k nebi v podzimních 

teplých barvách – červené RAL 2002. 
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Vstup do rozhledny je zajištěn zádveřím. Do hlavního rozhledového ochozu, který 

se nachází na úrovni 34,53 m se dostaneme systémem obloukových schodišťových 

ramen. Při stoupání jsou navrženy podestové ochozy v konstrukční výšce 2,4 m. 

 

Spodní část rozhledny je kombinací železobetonové konstrukce a kamenného 

obalu buď formou smíšeného zdiva nebo gabionovým obkladem   železobetonových 

stěn. V těchto stěnách je založena spodní část obvodové plášťové struktury, která 

je vytvořena z prefabrikovaných ocelových segmentů. 

 

Jedná se o 4 druhy prvků, které se po celé výšce pravidelně opakují. Segmenty 

jsou svařeny z ocelového plechu nebo pásoviny, jsou žárově zinkovány a následně 

barevně upraveny vypalovacími barvami (komaxit). Rovněž schodiště je ocelové, stupně 

a podesty jsou z pororoštových mříží. 

7.1.3 Informace o procesu 

Technologický předpis se věnuje montáži samotné ocelové konstrukci rozhledny, 

schodiště a jejího zastřešení plechovou krytinou. Proces splňuje veškeré normové 

požadavky a použité materiály mají potřebné certifikace. 

7.2 Připravenost 

7.2.1 Připravenost staveniště 

Pro tuto hlavní stavební etapu musí být staveniště především řádně oploceno, 

a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob a krádeže dílů ocelové konstrukce rozhledny. 

Dále se zde musí nacházet veškerá potřebná sociální a hygienická zařízení. Také zde musí 

být zřízena staveništní komunikace, především skladovací a předmontážní plocha. 

 

Hlavními stavebními mechanizmy pro tuto etapu jsou mobilní jeřáb a mobilní 

zvedací plošina – tato zařízení musí být dostavena a zapatkována (na určeném místě 

podle výkresu zařízení staveniště – příloha P2). Mobilní jeřáb je nutné mít k dispozici ještě 

před započetím montážních prací (pro vykládání přijíždějícího materiálu), avšak mobilní 

zvedací plošina se může přistavit později – až po uložení prvního dílce rozhledny. Všichni 

pracovníci pracující ve výškách (tj. nad 1,5m) musí být řádně zabezpečeni proti pádu do 

hloubky. 

7.2.2 Připravenost procesu 

 Pro započetí montážních prací zde musí být přivezeny potřebné dílce pro 

sestavení minimálně jednoho dílce rozhledny, musí být přivezeno veškeré potřebné 
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nářadí (které je vypsáno dále v technologickém předpisu), dále musí být přivezen veškerý 

spojovací materiál pro konstrukci rozhledny a připraven montážní plán, který dodá statik.  

7.2.3 Připravenost podkladu 

 Předmontážní plocha musí být řádně zpevněna a vyrovnána – nesmějí se zde 

nacházet místa, kde by se zdržovala voda (pracuje se zde s elektrickými nástroji). Podklad 

pro usazení prvního dílce rozhledny musí být dostatečně únosný a čistý – bez větších 

nerovností. Před začátkem montážních prací musí být provedena vstupní kontrola, 

u které sledujeme dokončenost, pevnost, rovinnost, čistotu a ošetření podkladu 

předchozí činnosti. 

7.2.4 Převzetí pracoviště 

 Stavbyvedoucí zkontroluje práce, které byly vykonané před tím, a to podle 

kontrolního a zkušebního plánu provádění monolitických konstrukcí, který se nachází 

v kapitole č. 6 textové části této práce. Výsledky všech těchto kontrol a převzetí je nutno 

zaznamenat do stavebního deníku. 

7.3 Materiál, doprava, skladování 

7.3.1 Hlavní materiál 

 

 

Materiál: Hmotnost: 

Vnitřní diagonály UPE 100 6,02 t 

Vnější diagonály USV 100 9,79 t 

Konzoly schodiště MSH 100/100/5 1,90 t 

Schodnice LSV 250/70 (vnitřní) 3,52 t 

Schodnice LSV 250/70 (vnější) 5,97 t 

Sloup MSH 200/100/8 17,41 t 

Vodorovná obruč UPE 100/100/4 5,27 t 

Střešní nosník MSH 100/100/8 0,48 t 

Nosník ochoz MSH 200/100/8 0,68 t 

Výměna schodiště – ochoz 0,05 t 

Stupně schodů 40/3 svařované SP (221 ks) 3,67 t 

 

 

  

Tab. 7.1 – hlavní materiál potřebný pro montáž 
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7.3.2 Další materiál/zdroje 

Šroub M24 (jakostní třídy 10.9) délky 60 mm  3860 ks 

Matka M24       3860 ks 

Šroub M18 (jakostní třídy 10.9)    1960 ks 

Matka M18       1960 ks 

Svářecí elektroda 3,2 x 350 mm (bal. 50 ks)   5 bal 

Řezný kotouč – kov průměr 230 mm    10 ks 

Řezný kotouč – kov průměr 115 mm    10 ks 

  

7.4 Doprava 

7.4.1 Primární doprava 

 Primární doprava materiálu bude probíhat od výrobce ocelové konstrukce 

Kovotrend s.r.o., Tovární 402, Fryšták 763 16, kde proběhne naložení materiálu na valníky 

– dodávka materiálu musí být vedena chronologicky, podle potřeby daných dílců na 

staveništi (abychom zbytečně nezatěžovali kapacitu skladovacích prostor). Trasa pro 

dopravu ocelových konstrukcí je popsána v části č. 3 mé práce a výkres náležící k textové 

části se nachází v příloze P8 – situace širších dopravních tras. Na trase se nenacházejí 

žádná významná omezení, která by komplikovala dopravu.  

7.4.2 Sekundární doprava 

 Po přijetí valníků na staveniště přijde na řadu jejich vyložení na skládku pomocí 

mobilního jeřábu. Po vyložení a převzetí dodaného materiálu se označí potřebné dílce, 

které se přemístí na předmontážní plochu, kde proběhne sestavení konstrukčních částí 

rozhledny. Tyto části se budou usazovat pomocí mobilního jeřábu přímo na stavbu. 

Pomocí montážní plošiny se provede usazení dílců (a diagonál) a jejich sešroubování.  

7.4.3 Skladování 

Sloupy z profilů MSH 200/100/8 jsou dodávány v délkách 4,8m a mají hmotnost 

171,84 kg. Ty budou ukládány na dřevěné podkladky o rozměru 80 x 80 mm (zbytky 

z bednění) nejméně 30 cm od sebe, aby nedošlo k poškození jejich ochranné vrstvy a 

jejich odření. V žádném případě se prvky nesmějí skladovat na sobě, nebo na štěrkovém 

podkladu.  

 

 Diagonály pro prostorové zavětrování konstrukce se dodávají na paletách, kde 

jsou prvky řádně uloženy a chráněny proti vzájemným třením. Uvolnění těchto prvků 

z palety je možné až těsně před jejich uložením. Tyto palety budou skladovány na skládce 
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vedle sebe (nikoli na sobě) a mezi jednotlivými řadami bude vynechána ulička (min. 

1,5 m) pro zapíchnutí jeřábových vidlí pro přepravu palet.  

 

 Prvky schodiště budou přiváženy vždy chronologicky – nejprve konstrukce 

schodiště (jako schodnice vnitřní, vnější, schodišťové stupně, podesty) a potom zábradlí, 

které se bude vyrábět na míru, podle sestavení nosné konstrukce schodiště. Tyto prvky 

budou uloženy na skládce na dřevěných hranolech o rozměru 80 x 80 mm a budou 

položeny tak, aby se žádná z jejich částí nedotýkala země – jedná se totiž o obloukové 

segmenty.  

  

 Obecně pro skladování platí, že veškeré stavební materiály budou skladovány na 

zpevněných a rovných plochách. Plocha musí být odvodněna a nesmí se zde zdržovat 

voda. Při skladování na skládce ponecháme manipulační prostor 1,5 m pro manipulaci 

s vidlemi, které musí mít jeřáb pro manipulaci s paletami. Pro skladování delších prvků je 

vždy nutné umístit podkladky tak, aby se části nedotýkaly země.  

 

7.5 Pracovní podmínky 

 Tato etapa patří mezi práce se zvýšeným rizikem, a proto je nutné striktní 

dodržování bezpečnostních opatření, zvláště věnovat pozornost povětrnostním vlivům a 

počasí. Teploty vzduchu by se měly pohybovat v rozmezí 5-30°C, při extrémních 

teplotách může dojít k deformaci prvků vlivem teplotní roztažnosti a můžou vzniknout 

problémy při jejich usazování. Pro práci ve výškách dále platí, že vítr by neměl překročit 

rychlost 10 m/s a déšť by měl mít intenzitu nižší než 5 mm/m2/h. V případě deště je nutné 

si dávat pozor na uklouznutí.  

 Jelikož se zde bude pracovat ve výškách, je nutná individuální ochrana každého 

pracovníka – pracovníci budou mít sedáky a budou připevněni ke konstrukci (při práci na 

plošině, ke koši plošiny) pomocí dostatečně únosného lana a karabin. Každý pracovník 

musí mít 2 jistící lana, z čehož jedno musí být vždy připevněno k pevnému bodu.  

 Před zahájením těchto prací stavbyvedoucí pověří každého pracovníka a přidělí 

mu potřebnou jistící soupravu, bez které nesmí provádět montážní práce ve výškách. 

Pracovníci proškolení o BOZP potvrdí podpisem svou účast do knihy BOZP.  
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7.6 Technologický postup 

7.6.1 Konstrukční řešení 

 Ocelová konstrukce je řešena jako příhradová konstrukce vetknutá do spodní 

stavby (ŽB tambur). Sloupy MSH 200/100/8, jsou propojeny ve vodorovné rovině pruty 

profilu UPE 180 ve vzdálenosti 2,4 m (výškové úrovně pater). Diagonály sloupy propojují 

v polovičních vzdálenostech, 1,2 m, a jsou umístěny jak ve vnější, tak i vnitřní rovině 

příhradové konstrukce. Vnější diagonály profilu USV svařeny z plechů tl. 6 mm budou mít 

vnější hranu pásnic půdorysně zaoblenou poloměrem 2,93 m. Vnitřní Diagonály jsou z 

válcovaného profilu UPE 100. Vnitřní a vnější diagonály mají opačný sklon a při pohledu 

z vnějšku konstrukce tvoří kříž, tak že vnější diagonály stoupají z leva doprava. Ocelové 

schodiště je vynášeno konzolami MSH 100/100/5 přivařenými na sloupy. Ke konzolám 

jsou připojeny schodnice profilu L 200/70 svařené z plechu tl. 10 mm, které tvoří podporu 

pro jednotlivé schodišťové stupně a odporově svařované rošty na podestách. Podlahu 

ochozu tvoří dřevěné fošny připevněné k ocelovým příčlím MSH 150/100/5, které jsou 

přivařeny na protilehlé sloupy. Na těchto příčlích bude ve vzdálenosti 1590 mm od osy 

sloupu proveden montážní šroubový spoj. Obdobně je řešena i střešní konstrukce, 

rozdílný je profil MSH 100/100/4. Průnik příčlí uprostřed je v obou případech řešen stejně 

pomocí tzv. bubnového spoje. Dle požadavků na povrchovou ochranu budou všechny 

ocelové konstrukční prvky žárově pozinkovány a proto je nutné veškeré montážní spoje 

řešit jako šroubové s VP šrouby. Pro ukotvení sloupů do ŽB stropu spodní stavby budou 

pod každým sloupem přivařeny ocelové desky k výztuži, kterou je nutné zakotvit až do 

úrovně základu. Na tyto desky se po zaměření přivaří šrouby, kterými se upevní ocelová 

patní deska sloupů. 

 

7.6.2 Celkový popis postupu 

 Rozhledna se skládá ze 7 konstrukčních částí, které jsou shodné a vrchní 8. části, 

která se liší přípravou pro ochoz a upevnění střešní konstrukce. Jedna konstrukční část 

tvoří jedno „patro“, které je složeno z 12-ti sloupů (MSH 200/100/8) a diagonál, které 

zajišťují prostorovou pevnost rozhledny. 
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 Pro sestavení jednoho ze sedmi dílců rozhledny je potřeba spojení tří hlavních 

sloupů vodorovně na předmontážní ploše pomoci vnějších (USV 100) a vnitřních (UPE 

100) diagonál. Celkem tedy budou (12/3=4) hlavní prvky, které se již budou moct vztyčit 

a spojit dohromady, opět pomocí diagonál. Po sestavení jednoho „patra“ rozhledny 

je nutná kontrola dotažení všech spojů a uvázání minimálně na třech místech (pro 

stabilitu při zvedání). Po usazení prvku na své místo přijde na řadu jeho upevnění ke 

stávající konstrukci a utažení všech (12*4=48) 48 šroubů pomoci AKU rázového 

utahováku, který je nastaven na utahovací moment 200 N/m. Po usazení dílce je nutná 

kontrola dotažení spojů pomocí momentového klíče. Po uložení 2. části rozhledny je 

nutná montáž diagonál mezi jednotlivými části, aby došlo k jejich zavětrování. Po 

dokončení montáže 2. dílce se bude pokračovat stavbou schodiště.  

 

 Schodiště smí být prováděno maximálně 2 části pozadu, aby byla možná jeho 

bezproblémové usazení pomocí jeřábu, který jednotlivé prvky bude vkládat do vnitřní 

části rozhledny. První se uloží vnější a vnitřní schodnice (LSV 250/70), které jsou ohnuty 

na požadovaný tvar a mají montážní otvory pro upevnění zábradlí a jednotlivých stupňů. 

Po usazení schodnic přijde na řadu usazení stupňů, tyto stupně se nebudou zvedat 

pomocí jeřábu, ale budou montovány postupně, od spodní části rozhledny. Po dokončení 

uložení jednotlivých stupňů se bude montovat zábradlí, které já konstrukci z ohýbaných 

ocelových trubek připevněných ke konstrukci schodnic pomocí stojek. Jako výplň zábradlí 

zde bude použit děrovaný plech. 

 

 Po dokončení montáže všech sedmi prvků rozhledny a schodiště, se bude 

pokračovat uložením posledního osmého dílce, který bude tvořit nosnou konstrukci pro 

podlahovou konstrukci ochozu a střechy. Tento prvek bude smontován na předmontážní 

Obr. 7.1 – Příklad montáže [2] 
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ploše a opatrně usazen na konstrukci rozhledny. Po jeho uložení je nutné zastřešení 

rozhledny, aby mohly probíhat další práce na dřevěné podlaze ochozu.  

 

 Střecha rozhledny bude plechová a bude připevněna pomocí samořezných vrutů 

ke konstrukci rozhledny. Bude se skládat z 11-ti kruhových výsečí, které se spojí až na 

samotném místě montáže. Montáž bude probíhat za asistence montážní plošiny, která 

bezproblémově dosáhne až na samotný vrchol rozhledny.  

 

 Po dokončení zastřešení rozhledny a osazení revizních dvířek přijde na řadu 

montáž hromosvodu. Jelikož je konstrukce celoocelová (vodivá), je možné připojení tyčí 

ke spodní části rozhledny. Tyče budou svádět přebytečnou elektrickou energii do 

základových konstrukcí, kde je natažen zemnící pásek o dostatečném odporu.  

 

 Pro montáž dubové podlahy se pomocí jeřábu dopraví dřevo na ochoz rozhledny, 

kde se pomocí šroubů se ztracenou hlavou připevní k roštu, který je součástí konstrukce 

rozhledny. Před montáží je nutné provést nátěr těchto prvků a při přířezech je nutné 

ošetření jejich řezaných či jinak upravovaných hran. 

 

 

 

 

 Po dokončení těchto prací je možné odstavení zvedací plošiny a jeřábu.  

  

Obr. 7.2 – Příklad provedení podlahy ochozu [1] 
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7.6.3 Podrobný popis jednotlivých spojů 

  

Šroubové spoje 

Pro všechny spoje jsou použity vysokopevnostní šrouby jakostní třídy 10.9, které 

se nesmějí svařovat. Konstrukce rozhledny je pozinkována a došlo by k poškození 

antikorozní úpravy a také by tyto spoje nemohly být kontrolovány a v případě potřeby 

dotahovány. Šrouby musí mít antikorozní ochranu a budou dotahovány pomocí rázového 

utahováku – vždy je nutné ruční chycení závitu (ale aspoň o 2-3 otáčky), aby nedošlo 

k poškození závitu špatným nasazením matky. Šrouby jsou zde navrženy  

 

Matice 

Matice musí jít vždy lehce našroubovat na příslušný závit – pokud je poškození 

stoupání šroubu nebo matky, je nutné vyřazení této sestavy. 

 

Podložky 

Nacházení se zde nepředepnuté šroubové spoje, které jsou usazovány do 

kruhových otvorů a není potřeba používat podložky. 

 

Kotevní deska na stropu 1.NP 

Pro upevnění prvního dílu konstrukce rozhledny je nutné zřídit podkladní desky, 

ke kterým bude tato část připevněna pomocí šroubů. Podkladní desky budou připevněny 

k výztuži pomoci svarů (1/2 V – tupé) k výztuži, jimiž procházejí závitové tyče, které jsou 

vetknuty do základových konstrukcí a k nimž je pomocí matek připevněna první část 

rozhledny.  

 

Utahování šroubů 

Pro upevnění prvního dílu konstrukce rozhledny je nutné zřídit podkladní desky, 

ke kterým bude tato část připevněna pomocí šroubů. Podkladní desky budou připevněny 

k výztuži pomoci svarů (1/2 V – tupé) k výztuži, jimiž procházejí závitové tyče, které jsou 

vetknuty do základových konstrukcí a k nimž je pomocí matek připevněna první část 

rozhledny.  
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7.7 Složení pracovní čety 

INERNÍ PRACOVNÍCI: 

 

1x Hlavní zodpovědný pracovník (stavbyvedoucí, statik) - externí 

1x Vedoucí pracovní čety (mistr) 

4x Montážní dělník 

2x Pomocný dělník 

1x Strojník pro obsluhu jeřábu  

 

EXTERNÍ PRACOVNÍCI 

 

Řidiči nákladních automobilů pro dodávku materiálu, geodet, stavbyvedoucí, 

technik BOZP 

 

  

7.8 Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

 7.8.1 Hlavní stavební mechanizace, stroje a nástroje 

1x Mobilní jeřáb LIEBHERR LTM 1070-4.2 

 pro překládání prvků, přichycení prvků, montáž částí 

1x Plošina teleskopická terénní – STATECH GENIE SX-135 XC 

 pro přepravu pracovníků a přístup k tělu rozhledny z vnější strany 

2x Elektrocentrála 11-15 kVA – DAGARTECH DGH 15 TF R 

 pro elektrifikaci zařízení staveniště 

1x Bruska úhlová průměr 230 mm – HILTI AG 230-24-D 

 pro korekci prvků, dočasných konstrukcí 

1x AKU bruska úhlová průměr 125 mm – HILTI AG 125-A22 

 pro korekci prvků, šroubů ve výškách 

2x AKU utahovák rázový – beton, kov – HILTI SIW 22T-A 1/2" 

 pro utažení všech spojů na moment 

1x Svářečka na kov – Fronius – TransPocket 150 

 pro sváření prvků konstrukce schodiště 
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7.8.2 Doplňkové stroje a nářadí 

1x momentový klíč 

2x kladivo (velké) 

2x kladivo (gumové) 

1x jeřábové vidle na palety 

1x kombinačky 

2x popruhy a řetězy pro přepravu břemen 

 

Prodlužovací kabely, reflektory, držáky reflektorů 

7.8.3 Pomůcky na měření 

 Vodováha (velká i malá), metr, úhelník, pásmo, laserový dálkoměr, nivelační 

přístroj, rotační laser, zednická šňůrka, popisovače, tužky. 

7.8.4 Ochranné a pracovní pomůcky 

 Ochranná obuv S1, rukavice, přilba, lezecký sedák, jistící lana, karabiny, reflexní 

vesty, pracovní oděvy, ochranné brýle, ochrana sluchu, rouška, maska svářečská. 
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7.9 Kontrola kvality 

Zde jsou pouze popsány body kontrol, celý kontrolní a zkušební plán najdeme 

v příloze P14 a v části č.11 mé práce.  

Vstupní kontrola: 

 

Kontrola projektové dokumentace a ostatních souvisejících dokumentů 

Kontrola převzetí staveniště a pracoviště 

Kontrola dokončenosti a geometrie předchozích prací 

Kontrola převzetí a dodávky materiálu 

Kontrola manipulace a skladování dodaného materiálu 

Kontrola strojů, nástrojů pracovních pomůcek 

kontrola způsobilosti pracovníků  

 

Mezioperační kontrola: 

 

Kontrola klimatických podmínek  

Kontrola pracovníků  

Kontrola dodržení pracovního postupu 

Kontrola pomocných konstrukcí 

Kontrola uvázání všech břemen 

Kontrola vytyčení jednotlivých os prvků 

Kontrola šroubů, utažení šroubových spojů 

Kontrola svařování ocelových konstrukcí 

Kontrola sestavení jednotlivých dílců konstrukce rozhledny 

Kontrola uvázání a přepravy všech sestavených dílců 

Kontrola osazení každého dílce 

 

Výstupní kontrola: 

 

Kontrola celé ocelové konstrukce 

Kontrola geometrické přesnosti 

Kontrola celistvosti povrchové úpravy, odstínu  

Závěrečná kontrola a předání  
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7.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Je nutné dodržovat nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace 

a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Dále se řídíme nařízení vlády 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Každý pracovník vstupující na staveniště 

musí být seznámen s riziky BOZP a vybaven pro práci ochrannými pomůckami. Dále je 

nutné zamezit vstupu nepovolaných osob do prostoru stavby a co nejvíce minimalizovat 

počet pracovníků pohybujících se v dosahu jeřábů, kde je vyšší riziko úrazu. Veškerá 

strojní zařízení smí obsluhovat pouze osoba řádně proškolena a mající oprávnění pro 

tuto činnost. 

 Je řešeno samostatně v části 8. – bezpečnost práce a ochrana zdraví. 

 

7.11 Životní prostředí, nakládání s odpady 

 Je nutné dodržovat Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

 

Materiál Zatřídění Kl

. 

Likvidace Recyklace Skládka 

Společnost [t] Společnost [t] Společnost [t] 

Odřezky, dřevěná 

deska 

03 01 05 O TS Vsetín 0,2 TS Vsetín 0,2   

Železo a ocel 17 04 05 O TS Vsetín 0,5 TS Vsetín 0,5   

Směsné kovy 17 04 07 O TS Vsetín 0,1 TS Vsetín 0,1   

Papír a lepenka 20 01 01 O TS Vsetín 0,05   TS Vsetín 0,05 

Směsný komunální 

odpad 

20 03 01 O TS Vsetín 0,1   TS Vsetín 0,1 

Směsné obaly 15 01 06 O TS Vsetín 1,2 TS Vsetín 1,2   

Kal septiků a žump 20 03 04 O ToiToi 0,3     

 

  

Tab. 7.2 – tabulka odpadů pro montáž 
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OCHRANA OKOLÍ PROTI HLUKU, PRACHU A VIBRACÍM 

 Při montáži ocelových konstrukcí nebude okolí zatěžováno hlukem. Budou 

používány pouze certifikované stavební stroje a pomůcky, které je možno bezpečně 

používat. Hluk budou produkovat kladiva, rázové utahováky a úhlové brusky. Nejedná se 

o prašný proces. Vibrace se zde nepředpokládají.  

 

NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI VODAMI 

 Zpevněné plochy a komunikace jsou vyhotoveny z recyklátu a dovolují vsakování 

vody v dostatečném množství. Terén je zde mírně svažitý, voda, která při dešti unikne ze 

staveniště se vsákne do okolní louky.  

 

PREVENCE OCHRANY PODZEMNÍCH VOD 

 Nejsou zde prováděny práce, které by mohly způsobit znečištění podzemních 

vod.   
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Zdroje, použité v části 7: 
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8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1  Údaje o stavbě 

Základní údaje o druhu stavby  

Jedná se o novostavbu rozhledy, která bude umístěna na vrcholu Vartovna v 

nadmořské výšce 651,00 m.n.m. Spodní část rozhledny je kombinací železobetonové 

konstrukce a kamenného gabionovým obkladem železobetonových stěn. V těchto 

stěnách je založena spodní část obvodové plášťové struktury, která je vytvořena z 

prefabrikovaných ocelových segmentů. Jedná se o 4 druhy prvků, které se po celé výšce 

pravidelně opakují. Segmenty jsou svařeny z ocelového plechu nebo pásoviny, jsou 

žárově zinkovány a následně barevně upraveny vypalovacími barvami (komaxit). Rovněž 

schodiště je ocelové, stupně a podesty jsou z pororoštových mříží. 

 

Vstup do rozhledny je zajištěn zádveřím. Do hlavního rozhledového ochozu, který 

se nachází na úrovni 34,2 m se dostaneme systémem obloukových schodišťových ramen. 

Při stoupání jsou navrženy podestové ochozy v konstrukční výšce 2,4 m. 

 

Název Stavby 

Rozhledna Vartovna u obce Seninka 

 

Místo stavby 

Katastrální území:  Seninka (747483), p.č.882/7 

Město:   Seninka (přilehlý vrchol Vartovna) 

Okres:    Vsetín 

Kraj:    Zlínský 

 

Charakter stavby 

Novostavba 

 

Účel užívání stavby 

Rozhledna 

 

Základní předpoklady výstavby 

Stavba je plánována na termín květen – říjen 2021.  

 

Vnější vazby na okolí, včetně jejího vlivu na okolní stavby 

Stavba se bude nacházet na vrcholu Vartovna, kde se protínají pouze účelové lesní 

cesty. Spolu s dokončením rozhledny bude vybudována a vyznačena nová síť turistických 

tras. V okolí staveniště se nenacházejí jiné stavby, které by mohly být ovlivněny.  
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8.2  Odůvodnění zpracování plánu BOZP 

Základní údaje o druhu stavby 

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

jsou dány dle Zákona č. 88/2016 Sb. § 15 odst. 2. Na základě NV č. 591/2006 Sb. příloha 

č. 5 (ve znění novely NV č. 136/2016 Sb.) musí pro předmětnou stavbu být zpracován 

plán BOZP, neboť při její realizaci budou realizovány tyto rizikové práce: 

 

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

 

Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb 

 

Podle ustanovení §14 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a ustanovení 

§15 odst. 1b) Zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění zadavatel určí pro tuto stavbu 

potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi z důvodu účasti více zhotovitelů 

realizace stavebních prací a doručí oznámení o zahájení prací příslušnému oblastnímu 

inspektorátu práce nejdříve do 8 dní před předaním staveniště zhotovitelovi. Koordinátor 

musí být určený při přípravě stavby od zahájení prací při zpracovaní projektové 

dokumentace pro stavební povolení do jej ho předaní zadavatelovi stavby a při realizaci 

stavby od převzetí staveniště zhotovitelem do převzetí dokončené stavby stavebníkem. 

Činnosti koordinátora budou po celou dobu vykonávány jednou osobou. 

 

Zadavatel musí zajistit, aby v přípravě stavby byl zpracován i plán BOZP 

v závislosti na velikost a druh stavby, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci. Dle průběhu stavby bude plán aktualizován a neustále budou posuzovány možná 

rizika a jejich opatření. Plán bude zpracován koordinátorem BOZP. 

 

8.3  Údaje o zadavateli stavby 

Stavebník:  Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

 

8.4 Situační výkres stavby 

Situační výkres stavby se nachází v podkladové části 
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8.5 Požadavky na obsah plánu 

Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 

stanovených v rozhodnutích a PD pro její provádění z hlediska BOZP 

 

Při zpracovávání plánu BOZP byla podkladem projektová dokumentace pro 

stavební povolení z první poloviny roku 2008. Déle byly také přiloženy potřebná 

vyjádření dotčených orgánů a platné stavební povolení. 

 

Pro zpracování plánu BOZP byla použita platná legislativa na úseku BOZP: 

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (novelizováno NV 136/2016 Sb.) o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., OOPP 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., poskytování OOPP 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách 

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., záznam o úrazu 

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

Zákon č. 225/2017 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)165 

Zákon č. 309/2006 Sb. (novelizován z. 88/2016 Sb.), o zajištění podmínek BOZP 

8.6  Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá 

opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem 

na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh 

prací při realizaci dané stavby, jedná se o: 

Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor 

pro skladování a manipulaci s materiálem 

 

Staveniště se nachází na vrcholu Vartovna, v lese, a předpokládá se zde pouze 

pohyb turistů, účastníků výstavby, popřípadě skupin nadšenců. Staveniště bude oploceno 

mobilním neprůhledným oplocením, které bude sestaveno dle montážního návodu, bude 

vysoké min. 2 m a na vrchní části oplocení bude připevněn ostnatý drát. 

 

Pro příjezd na staveniště bude zřízena systémová brána o šířce 7 m a bude 

uzamykatelná pomocí visacího zámku a řetězu. Na bránu bude umístěna informativní 

tabule a kopie stavebního povolení. Brána bude sloužit i jako vchod na staveniště. 
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Staveniště je malého rozsahu a evidenci osob pohybujících se na staveništi zajistí 

stavbyvedoucí nebo mistr. Brána bude v průběhu prací zavírána, avšak ne zamykána (aby 

byl umožněn příjezd sanitních vozů a HZS). 

 

Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

 

Veškeré stavební práce budou probíhat v období jaro-podzim a za denního 

světla. V případě potřeby zde bude zajištěno pouze lokální osvětlení pracovišť pomocí 

LED reflektorů, které budou připojeny na elektrocentrálu. Staveniště jako takové, nebude 

osvětleno. Led světlomety nesmí oslňovat řidiče strojů a jejich koordinátory. 

 

V Buňkách budou použita stropní svítidla, která jsou součástí buněk a budou 

použita dle potřeby.  

 

Stanovení ochranných pásem a opatření proti jejich poškození 

 

V Průběhu stavby nevzniknou žádná ochranná pásma ani jiná opatření. 

 

Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

 

Jelikož zde není přívod pitné vody, budou zde umístěny minimálně 3 hasicí 

přístroje, které budou na označených místech. Největší riziko vzniku požáru bude vznikat 

přiřezání, broušení, nebo svařování ocelových prvků. Proto je vždy nutné, aby pracovníci 

měli na pracovišti umístěný alespoň jeden hasicí přístroj.  

 

Nádoby s nebezpečnými látkami budou uschovány dle platných předpisů 

a doporučení výrobce. 

 

Zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 

dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 

čerpání vody, noční osvětlení 

  

 Staveništní komunikaci bude tvořit recyklát (zhutněn na Edef,2 = 40 MPa), který 

bude uložen ve tloušťce 50-100 mm na geotextilii. Komunikace musí být rovná, bez 

větších děr a nerovností. V případě potřeby je recyklát dosypáván a rovnán. 

 

 Elektrické, ani jiné vedení se zde nenachází a nebude podjížděno ani přejížděno. 

Elektrický rozvod na staveništi nebude zřízen, o zásobu elektrické energie na staveništi 

se postará elektrocentrála, ze které budou nataženy prodlužovací kabely, dle potřeby. 
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 Voda bude čerpána z IBC nádrží pomocí kalového čerpadla. Zde je nutné dbát 

zvýšené pozornosti proti vniknutí vody do koncovek prodlužovacího kabelu a přívodu 

k čerpadlu. 

 

 Jelikož práce budou probíhat v denních hodinách, noční osvětlení zde nebude 

zřízeno.  

 

Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 

 

Staveniště se nachází v lesním porostu a nebude ohroženo otřesy z dopravy, 

povodní ani sesuvy zeminy. Opatření zde nejsou nutná. 

 

Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 

situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy 

osob a materiálu 

 

Staveniště je umístěno na rovné ploše na vrcholu Vartovna. Staveniště je řešeno 

co nejvíc hospodárně a jsou zde pouze potřebná zařízení nebo plochy.  

 

O svislou dopravu prefabrikovaných dílců se bude starat mobilní jeřáb LIEBHERR 

LTM 1070-4.2, který smí obsluhovat pouze osoba, tomu pověřená. Při manipulaci 

s břemeny musí mít všichni helmu a reflexní vestu a nesmí se pohybovat pod zvedanými 

břemeny.  

O vodorovnou dopravu materiálu se budou starat nákladní automobily, valníky 

a dodávky. Při otáčení, parkování nebo popojíždění vozidel je nutné, aby byl přivolán 

pracovník, který bude navigovat řidiče, především při couvání.  

 

Svislá doprava osob na rozhlednu bude pomocí montovaného schodiště, kde 

bude vybudováno dočasné zábradlí minimálně o výšce 1100 mm a minimálně 4 deskami 

rovnoměrně od sebe. Pro montáž prefabrikovaných prvků bude použita zvedací plošina 

STATECH GENIE SX-135 XC, která má nosnost 300 kg (při maximálním vyložení) a bude 

ovládána pouze pověřenou osobou. Jelikož má plošina horizontální dosah až 43,15 m, 

budou ji moci používat pouze osoby, které nemají potíže se závratěmi. Plošina musí být 

důkladně zajištěna na pevném podkladu, jinak hrotí její zřícení.  
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Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, 

zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, 

pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

 

Při výkopových pracích vznikne základ hluboký 2,5 m, který bude ohraničen 

zábradlím o výšce 1,1 m. Do jámy budou mít vstup pouze vazači výztuže, stavbyvedoucí 

a technický dozor stavebníka. V Případě zaplavení stavební jámy bude voda odčerpána 

pomocí kalového čerpadla. 

 

Při práci s výztuží je nutné dbát zvýšené opatrnosti proti pořezání, zranění 

nesprávným použitím elektrických nástrojů, nebo také při vykládání výztuže z valníku. 

Pracovníci, kteří budou používat vybrané elektrické pomůcky, musí být seznámeny 

s jejich použitím a musí mít OPP jako rukavice, ochranu sluchu, ochranu zraku a dýchacích 

cest. Ostré konce výztuže budou označeny reflexním sprejem nebo ochráněny prázdnou 

PET láhví nebo napíchnutým kouskem polystyrénu.  

 

Při dopravě betonové směsi je nutné, aby byl autodomíchávač řádně zajištěn 

a čerpadlo ovládala pouze pověřená osoba. Při hutnění betonové směsi pracovníci budou 

chodit po výztuži, která od sebe není vzdálena více než 10 cm, a není nutné zde neumístit 

pochozí lávky. Pracovníci budou mít na nohou obuty bezpečnostní holínky, s ocelovou 

špicí a ocelovou planžetou proti propíchnutí, vyhovující dle normy EN ISO 20345 S5 CI 

SRA, abychom předešli propíchnutí chodidla o výztuž. Pracovníci pohybující se po výztuži 

budou mít na sobě postroje a popruhy pro zajištění pádu do betonové směsi, která bude 

hluboká 2,5 m. Po vybetonování bude okolí jámy zabezpečeno pomocí mobilního 

zábradlí, které zde bylo použito při vazačských pracích. 

 

Bednění musí být provedeno dostatečně stabilní, tuhé, nepropustné a únosné. 

Sestavení bednění budou provádět proškolení pracovníci, a to podle návodu 

a technologického předpisu. 

 

Při odbedňování bude na pracovišti pouze pověřená osoba a jejím okolí se 

nebudou vyskytovat žádné další osoby. Hrozí zde vypružení desek tradičního bednění, 

nebo jejich pád. 

 Jelikož se bude pracovat s elektrickými pomůckami, budou pracovníci 

obeznámení umístěním vypínači elektrocentrály a jejím používáním. Elektrické nebo 

spalovací stroje a nástroje budou zapnuty pouze v případě potřeby a nesmí být 

ponechány bez dozoru. 
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Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 

okraji, proti sklouznutí, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování 

osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu 

kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, 

pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky 

osobní ochrany 

 

 Prefabrikované dílce rozhledny budou horizontálně dopravovány pomocí 

mobilního autojeřábu LIEBHERR LTM 1070-4-2, jenž bude obsluhovat pouze pověřená 

osoba. Po zdvižení dílce na potřebné místo zde pověření pracovníci, kteří budou 

dopraveni na místo montáže pomocí zvedací plošiny STATECH GENIE SX-135 XC, 

provedou lehkou korekci a připevnění dílce pomocí šroubů. Pracovníci na plošině musí 

být připevnění k plošině pomoci speciálního postroje a veškeré nářadí musí mít přivázáno 

k tělu, nebo zábradlí plošiny.  

 

 Při montážních pracích budou na stavbě pouze pověření pracovníci, kteří budou 

proškoleni a budou se starat o montáž a sestavení jednotlivých prvků rozhledny. V době 

montážních a přípravných pracích nebudou vykonávány jiné činnosti. Při zvedání se nikdo 

nesmí pohybovat pod břemenem a všichni pracovníci musí mít reflexní vestu 

a ochrannou přilbu.  

 

 Při sestavování schodiště se budou pracovníci pohybovat po vnitřní straně 

rozhledny a je nutné, aby byli zajištěni pomocí speciálních popruhů proti pádu. Popruhy 

budou přivázány na těle rozhledny, jež se bude sestavovat před sestavováním schodiště. 
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Zdroje, použité v části 8: 

 

Legislativa: 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. In. 

Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

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

EN ISO 20345 S5 CI SRA. In. 
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9.  Leadership in energy and enviromental design 

2009 core & shell, vybrané kredity a návrh opatření 

9.1  Obecný popis 

Název stavby:   Rozhledna VARTOVNA 

Místo stavby:   k.ú. Seninka, p.č.882/7 

Charakter stavby:  Novostavba 

Obec:    Seninka 

Kraj:    Zlínský 

Investor:   Obec Seninka, Seninka 49, PSČ 756 11 

Účel stavby:  Rozhledna 

 

Zpracovatelé podkladové dokumentace:  

 

Hlavní projektant:  Ing. arch. Ivan Bergmann, ČKA 169 - autorizovaný 

architekt, Sovenská 2868, 760 02 Zlín 

Projekt statické části:  Ing. Josef Lukáš CSc. 

Projekt stavební části:  Ing. Pavel Srba (tel.604 233 743), ČKAIT 1301566 – 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Valašská 

Polanka 16, 756 11 

Požární ochrana:   Ing. Věra Štefanidesová (tel. 603115 983) 

 

9.2  Charakteristika stavby 

 Jedná se o novostavbu rozhledy, která bude umístěna na vrcholu Vartovna 

v nadmořské výšce 651,00 m.n.m. Spodní část rozhledny je kombinací žel.bet. konstrukce 

a kamenného gabionovým obkladem žel.bet. stěn. V těchto stěnách je založena spodní 

část obvodové plášťové struktury, která je vytvořena z prefabrikovaných ocelových 

segmentů. Jedná se o 4 druhy prvků, které se po celé výšce pravidelně opakují. Segmenty 

jsou svařeny z ocelového plechu nebo pásoviny, jsou žárově zinkovány a následně 

barevně upraveny vypalovacími barvami (komaxit). Rovněž schodiště je ocelové, stupně 

a podesty jsou z pororoštových mříží. 

 

Vstup do rozhledny je zajištěn zádveřím. Do hlavního rozhledového ochozu, který 

se nachází na úrovni 34,2 m se dostaneme systémem obloukových schodišťových ramen. 

Při stoupání jsou navrženy podestové ochozy v konstrukční výšce 2,4 m 
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9.3  Úvod – certifikace LEED 

 Certifikací LEED se snažíme dokázat nízký dopad odpadů na životní prostředí 

v průběhu výstavby a snížení celkových provozních nákladů výstavby. S celkovou 

rozvážností ve výstavbě stavíme šetrně a efektivně. 

9.4  SS P1 – Umístění stavby a její vliv na okolí 

Zabránění eroze půdy (větrné/dešťové) během výstavby 

 

Staveniště se nachází na rovinné ploše na vrcholu Vartovna a je obklopeno 

hustým lesním porostem. Dodatečná opatření proti větrné erozi nejsou nutná. 

 

Stavební jáma bude proti dešťové erozi chráněna vybudovaným násypkem o 

výšce 200 mm, který zabrání stékání vody po stěnách jámy. Případná voda ve stavební 

jámě bude odčerpána pomocí ponorného čerpadla se možností čerpání vody 

s abrazivním znečištěním.  

 

Ochrana ornice 

 

Ornice bude sejmuta z místa stavby, pod komunikacemi, skladovacími a 

montážními plochami, a bude uskladněna dle platných předpisů na místě, vyznačeném 

na výkrese zařízení staveniště. Proti dešťové a větrné erozi bude ornice chráněna plátnem 

potaženým PVC, které bude dostatečně zatížené proti větru. Ornice bude použita na 

finální terénní úpravy a srovnání okolního terénu. 

 

  Jelikož se jedná o lesní porost, mohou se zde nacházet pařezy po vykácených 

stromech. Pařezy budou pomocí speciální mechanizace odstraněny a důkladně očištěny 

od ornice, která bude vrácena nazpět. Dle potřeby budou postižená místa dosypána 

pomocí uskladněné ornice. 

 

Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

 

Dešťová kanalizace se zde nenachází. 

 

Nutné je dbát zvýšenou pozornost ochranně podzemních vod a přilehlých 

vodních toků. Používané stroje a automobily musí přijíždět na stavbu v dobrém 

technickém stavu a bez úniku provozních či jiných kapalin. Pokud bude zjištěna závada 

nebo únik kapalin, je nutné tento stroj odstavit a zamezit úniku kapalin do lední půdy. Při 

odstavení vozidla nebo stroje bude pod postižené místo vložena speciální vana pro 

záchyt úniku kapalin. Postižená místa budou lokálně ošetřena pomocí VAPEXu (jedná se 

o pórovitou hmotu absorbující naftu, benzín, oleje, tuky, maziva, terpentýn a jiné mastné 
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tekutiny rozlité na zemi, plovoucí a rozptýlené ve vodě), který bude umístěn v buňce 

stavbyvedoucího.  

 

Při betonářských pracích budou pro zbytky betonové směsi a výplach 

autodomíchávačů bude umístěn kontejner o objemu 3m3, který bude vyložen geotextilií 

na které bude těsná vrstva z PVC. Pod autodomíchávači bude při čerpání betonové směsi 

natažena geotextilie, na kterou bude položena PVC folie, a bude mít za úkol zabránit 

odkapávání betonové směsi vlivem netěsností výpusti nebo čerpadla.  

 

Při řezání, broušení a svařování ocelových prvků je nutné, aby práce probíhaly na 

montážních plochách, které budou vyskládány silničními panely o rozměrech 3x2x0,15m 

a nosností 30t. Panely budou položeny na zhutněný štěrkopísek Edef = 20GPa. Panely je 

nutno udržovat čisté a bez prachu z řezání a broušení. Tento prach může být odnesen 

větrnou nebo dešťovou erozí a znečistit okolní vodní toky a podzemní vody. 

 

Prevence proti znečištění ovzduší 

 

Při zemních pracích, které budou prováděny především v suchých měsících, 

předpokládáme zvýšenou prašnost v souvislosti nakládky a hutnění suché zeminy. Při 

takovýchto pracích je nutné zajistit dostatek vody na kropení zpracovávané zeminy.  

 

Zvýšenou prašnost můžeme očekávat také při příjezdu vozidel na stavbu. Vozidla 

sem budou přijíždět pomocí zpevněné lesní komunikace, na kterou se napojí ze silnice č. 

69 (mezi obcemi Jasenná a Lhota u Vsetína). Pokud budeme očekávat intenzivní dopravu 

na staveniště, je nutné komunikaci kropit pomocí kropicího vozu, alespoň 1x denně, nebo 

dle potřeby. 

 

Staveništní komunikace bude zpevněna pomocí silničních panelů, které budou 

uloženy na zhutněný štěrkopísek Edef = 20 GPa. Panely budou pravidelně udržovány, aby 

se na nich nenacházel prach, který by těžká vozidla mohla rozvířit.  

 

Při provádění prašných procesů na staveništi je nutné kropení místa vzniku 

prašnosti. Všichni pracovníci budou při prašných procesech používat ochranné pomůcky, 

především roušky nebo respirátory. 
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9.5  MR C2 – Managment stavebního odpadu 

 

 

Materiál Zatřídění

: 

Klas.: Likvidace Recyklace Skládka 

Společnost [t] Společnost [t] Společnost [t] 

Beton 17 01 01 O TS Vsetín 0,5 TS Vsetín 0,4 TS Vsetín 0,1 

Dřevo 17 02 01 O TS Vsetín 0,1 TS Vsetín 0,1   

Plasty 17 02 03 O TS Vsetín 0,1 TS Vsetín 0,1   

Železo a ocel 17 04 05 O TS Vsetín 0,8 TS Vsetín 0,8   

Směsné kovy 17 04 07 O TS Vsetín 0,1 TS Vsetín 0,1   

Papír a lepenka 20 01 01 O TS Vsetín 0,2   TS Vsetín 0,2 

Směsný 

komunální 

odpad 

20 03 01 O TS Vsetín 0,8   TS Vsetín 0,8 

Směsné obaly 15 01 06 O TS Vsetín 1,2 TS Vsetín 1,2   

Zemina a 

kamení 

obsahující 

nebezpečné 

látky 

17 05 03 N TS Vsetín 0,2     

Obaly 

obsahující 

nebezpečné 

látky 

15 01 10 N TS Vsetín 0,01     

Kal septiků a 

žump 

20 03 04 O ToiToi 1,0     

 

Při realizaci je třeba minimalizovat vliv stavební činnosti na životní prostředí a z 

tohoto důvodu je třeba minimalizovat a třídit odpady vzniklé na stavbě. Odpad je 

průběžně odvážen a likvidován v souladu s těmito předpisy:  

Veškerý odpad vzniklý při realizaci objektu bude řádně tříděn do kontejnerů, který 

bude následně odvezen společností – Technické služby Vsetín, s.r.o. se sídlem Bobrky 

460, 755 01 Vsetín, která se zabývá ekologickou likvidací a třídění odpadů. 

Na staveništi budou umístěny následující odpadní kontejnery: 

3 kusy uzavřených 120l nádob pro třídění odpadu – žlutá (plasty), modrá (papír) 

a černá (komunální odpad). Tyto nádoby budou podle potřeby odváženy na sběrný dvůr 

Technických služeb Vsetín, s.r.o. se sídlem Bobrky 460, 755 01 Vsetín. 

Tyto nádoby budou popsány podle zatřídění do tabulky odpadů podle vyhlášky 

č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, účinné od 1.4.2016 

Tab. 9.1 – tabulka odpadů celé stavby 
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Pro kovové odřezky zde bude umístěn kontejner o objemu 9m3, který se bude 

vyvážet podle potřeby na sběrný dvůr Technických služeb Vsetín, s.r.o. se sídlem Bobrky 

460, 755 01 Vsetín. 

 

 

 

Pro výplach autodomíchávačů a zbytky betonové směsi bude na staveništi 

připraven kontejner o objemu 3m3 (nebo přívěsný vozík), který bude vyložen geotextilií, 

na kterou bude umístěna nepropustná PVC vrstva. Při vývozu tohoto kontejneru je nutné, 

aby byla betonová směs zatuhlá a tím bylo zabráněno jejímu vylití při nakládání a 

dopravě. 

 

 

Obr. 9.1 – Nádoby na odpad 120 l [1] 

 

Obr. 9.2 – Kontejner 9 m3 [2] 

 

Obr. 9.3 – Kontejner 3 m3 [3] 
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9.6  IEQ C3 – Kvalita vnitřního prostředí 

Jedná se o otevřenou stavbu, a proto zde nebude docházet ke zhoršení 

pracovních podmínek vlivem zhoršeného ovzduší uvnitř stavby (např. z nátěrových látek, 

nebo svařováním ocelových prvků), ale může zde dojít ke zhoršení pracovních podmínek 

za deště nebo větru. Proti dešti budou pracovníci chránění pláštěnkami a plachtami, které 

budou nataženy nad pracovištěm a dostatečně ukotveny. Proti větru nebude stavba 

chráněna, a proto veškeré obalové materiály, odpadky a lehké předměty budou zatíženy, 

nebo uloženy v příslušných nádobách, aby nedošlo k jejich odletění. Na celém staveništi 

bude platit zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. 

Nejbližší stavba od staveniště se nachází na konci obce Seninka a je vzdálena 1 

km. Není tedy nutné řešit zátěž okolních staveb prachem a hlukem, ale jelikož se stavba 

nachází v lese, bude brán maximální možný zřetel na ochranu lesa – a to jak ochranou 

před prachem, tak i hlukem. Před prachem budeme okolí chránit kropením 

exponovaného místa a před hlukem provedeme veškerá možná opatření (jako snížení 

počtu nasazených strojů, zaparkování velkých vozidel před zdroj zvuku aj.). 
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9.7  MR C6 – Certifikované dřevo 

Na stavbě bude použito stavební smrkové řezivo ve formě desek, fošen a 

trámků pro vyhotovení tradičního bednění. Toto řezivo bude dováženo ze společnosti 

LDF Rožnov a.s., Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 

 

 

 Obr. 9.4 – Certifikát dřevo [4] 
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Zdroje, použité v části 7: 

 

 Ilustrační obrázky: 

 [1] Nádoby na odpad 120 l [online] [citováno 11.01.2021]. Dostupné z: 

https://www.imaterialy.cz/rubriky/legislativa/pozadavky-na-projektanty-a-dodavatele-

v-ramci-certifikace-leed_44293.html 

[2] Kontejner 9 m3 [online] [citováno 11.01.2021]. Dostupné z: 

https://www.odvozodpadu-izap.cz/druhy-kontejneru-dle-odpadu 

[3] Příklad montáže [online] [citováno 11.01.2021]. Dostupné z: 

https://www.imaterialy.cz/rubriky/legislativa/pozadavky-na-projektanty-a-dodavatele-

v-ramci-certifikace-leed_44293.html 

[4] Certifikát dřevo [online] [citováno 11.01.2021]. Dostupné z: 

http://www.ldf.cz/certifikaty 

Legislativa: 

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. In. 

 

Zákoník práce v § 103, odst. 2 a 3 a v § 3 odst. 4. K. In. 

 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb. o provedení některých ustanovení 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. In. 

 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 

způsobilosti. In. 

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech 

Internetové zdroje: 

TS Vsetín [online] [citováno 10.01.2021]. Dostupné Z:  

http://www.tsvsetin.cz/  
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https://www.imaterialy.cz/rubriky/legislativa/pozadavky-na-projektanty-a-dodavatele-v-ramci-certifikace-leed_44293.html
https://www.imaterialy.cz/rubriky/legislativa/pozadavky-na-projektanty-a-dodavatele-v-ramci-certifikace-leed_44293.html
http://www.ldf.cz/certifikaty
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10.  Kontrolní a zkušební plán – provádění 

monolitických konstrukcí 

10.1 Vstupní kontrola 

10.1.1 Kontrola projektové dokumentace a ostatních souvisejících 

dokumentů 

 Kontrola bude provedena ještě před započetím prací provádění monolitických 

konstrukci. Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, spolu s projektantem zkontrolují 

úplnost, správnost, aktuálnost a proveditelnost schválené projektové dokumentace. 

Předmětem kontroly je také výkaz výměr, potřebná povolení a smlouva o dílo. Pokud zde 

boudou nalezeny chyby či nedostatky, které je potřeba opravit, je nutné kontaktovat 

projektanta a statika. Pokud projektant nebo statik není přítomný, je nutné tyto 

nedostatky zapsat do stavebního deníku. Kontrola se provádí dle platné legislativy, 

jednorázově. 

10.1.2 Kontrola a převzetí staveniště a pracoviště 

 Stavbyvedoucí, případně technik BOZP kontrolují výkresy zařízení staveniště spolu 

s jeho technickou zprávou. Je nutné zkontrolovat výšku oplocení, která by měla být 2,0 

m a musí se zde nacházet uzamykatelný vjezd, vybavení staveniště, sociální a hygienické 

zázemí, komunikační plochy, skladovací plochy, sklady, označení staveniště informačními 

značkami v blízkosti vjezdu na staveniště (zákaz vstupu nepovolaných osob), dokument 

o povolení stavby, bezpečnostní prvky v areálu staveniště, manipulační plochy (pro 

manipulaci strojů), rozmístění připojovacích míst pro elektřinu. Po kontrole, která 

proběhne jednorázově, se vypracuje předávací protokol staveniště a výsledky kontrol se 

zapíší do stavebního deníku (pokud konstrukce bude provádět jiná firma než výkopové 

práce, musí dojít k předání staveniště firmě na monolitické konstrukce). 

10.1.3 Kontrola dokončenosti a geometrie předchozích prací  

 Proběhne kontrola předcházejících činností – výkopových prací, které musí být 

dokončené podle předepsaných postupů, a aby byla dodržena rovinnost, u které jsou 

povoleny odchylky pro svislost ± 100 mm, svislá souosost ± 100 mm a rovinnost ± 30 

mm/1 m., výšková poloha ±50 mm. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a výsledek kontroly 

zapíše do stavebního deníku. 
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10.1.4  Kontrola dodávky a skladování bednění 

 Bude zde dováženo jak tradiční bednění, tak bednění systémové (PERI GRV). Při 

dodávce tradičního – dřevěného bednění musíme především brát zřetel na rovinnost 

nosných hranolů (které budou dávat výsledný tvar betonovým konstrukcím), dále je jeho 

kvalitu opracování (rovinnost řezání), výskyt suků, a především jeho vlhkost, která by měla 

být menší jak 30 %. Tradiční bednění (dřevěné prvky) je nutno skladovat na dřevěných 

podkladcích a chránit před prohnutím a povětrnostními vlivy pomocí plachet.  

Při dodávce systémového bednění je nutná kontrola souladu s objednávkou, 

celkový stav a případné poškození, čistota, funkčnost. Bednící dílce musí být uskladněny 

na paletách a chráněny proti povětrnostním vlivům a dešti. Na skládce musí vzniknout 

manipulační prostor min. 1 500 při použití jeřábových vidlí. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí, mistr a vedoucí čety a zápis o kontrole se provede do stavebního deníku. 

Kontrola se provádí při každé dodávce materiálu a při přemísťování. 

10.1.5 Kontrola dodávky a skladování výztuže 

 Při dodávce výztuže kontrolujeme především soulad s objednávkou a soulad 

s dodacím listem. Vizuálně se kontroluje stav výztuže, jako je míra koroze (koroze by 

neměla být po celé ploše výztuže), nadměrné deformace (zdali není výztuž trvale 

deformována) a v neposlední řadě také čistotu výztuže, na které se nesmí nacházet 

škodlivé látky, které nám můžou ovlivnit soudržnost s betonem. Při zpracování výztuže si 

můžeme z odřezků nechat v laboratoři zkontrolovat její skutečnou pevnost. Při ukládání 

výztuže musíme dbát v potaz možné prohnutí, a proto klademe důraz na uchycení 

výztuže k jeřábu. Pro uložení výztuže používáme dřevěné hranoly a rozmístíme je tak, aby 

nevznikaly nevratné deformace výztuže a byla zajištěna její stabilita (skladování se řídí dle 

technologického předpisu). Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a vedoucí čety, a to 

při každé dodávce, nebo při přemísťování výztuže. Výsledek kontroly se zapíše do 

stavebního deníku. 

10.1.6 Kontrola strojů, nástrojů, pracovních pomůcek 

 Před započetím samotných prací musíme zkontrolovat, zda se na stavbě nachází 

veškeré potřebné stroje, a nástroje pro vykonávání činnosti. Po této kontrole přejdeme 

na kontrolu jejich stavu, funkčnosti, čistot. Kontrolujeme také stav, funkčnost, míru 

opotřebení, a čistotu veškerého příslušenství, které budeme používat. Kontrolu provádí 

mistr, stavbyvedoucí a strojník. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního, popřípadě 

i strojního deníku. 
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10.1.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 

 U pracovníků je potřeba kontrolovat jejich odbornou nebo zdravotní způsobilost. 

Zároveň proběhne proškolení pracovníků o zásadách BOZP, kterou provede technik 

BOZP. Po proškolení každý pracovník potvrdí svým podpisem, že byl poučen a bude 

dodržovat bezpečnostní opatření na staveništi a při vykonávání činnosti. Kontrola 

je prováděna mistrem, stavbyvedoucím a technikem BOZP. Následně se provede zápis 

do stavebního deníku a deníku BOZP, kam se založí i dokument o proškolení pracovníků. 

Tato kontrola je provedena jednorázově před započetím prací. 

10.2 Mezioperační kontrola 

10.2.1  Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola probíhá každý den a spočívá v kontrole klimatických podmínek. Bez 

potřeby speciálních opatření by se teplota měla pohybovat v rozmezí 5-25 °C (-5-35 °C 

při speciálních opatřeních), viditelnost min. 30 m, vítr 11 m/s (8 m/s pro použití mobilního 

čerpadla či zvedání břemen. Teplota se kontroluje každý den 4x, a to ráno, po obědě a 2x 

večer (nahrazuje se tak noční měření). Teploměr musí být umístěn na vhodném místě. 

Kontrolu vykonává stavbyvedoucí a mistr. Provede se zápis do stavebního deníku. 

10.2.2 Kontrola pracovníků 

 Každý den, nebo v případě podezření (např po obědové pauze) je nutné 

zkontrolovat pracovníky, zdali nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

Jde především o dechovou zkoušku, jejíž výsledek musí být 0,0 ‰ a popřípadě i zkoušku 

na drogy, jejíž výsledek musí být negativní. Kontroluje se také používání osobních 

a ochranných pracovních pomůcek jako např. přilba, rukavice, ochranné brýle, rouška 

nebo ochrana sluchu při řezání tvárnic. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr technik 

BOZP a její výsledek zapíší do stavebního deníku a deníku BOZP. 

10.2.3 Kontrola bezpečnostních prvků 

 Pokud jsou mezery mezi výztužemi takové, kde hrozí zapadnutí nohy pracovníka, 

musí se zřídit pochozí lávky na výztuži. Lávky musí být široké alespoň 550 mm pro 

bezpečný pohyb na výztuži. Pokud je pracovní výška ve vyšší úrovni než 1,5 m, je nutno 

zřídit zábradlí o minimální výšce 900 mm. Předmětem kontroly jsou bezpečnostní prvky 

na staveništi, jako jsou zábradlí na lešení, bednění nebo volných okrajích, označení šachet, 

ochrana před zraněním od vyčnívající výztuže. Je také potřeba zkontrolovat montážní 

plošiny a lešení, především jejich mechanický stav a stabilitu. Kontrolu vykonává 

stavbyvedoucí, mistr a technik BOZP. Její výsledek se zapíše do stavebního deníku a knihy 

BOZP. Kontrola se provádí průběžně. 
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10.2.4 Kontrola strojní sestavy 

 Kontrolujeme veškerou mechanizaci, kterou budeme používat. U pumpy na beton 

kontrolujeme funkčnost, správné založení na zpevněné a únosné ploše s použitím 

roznášecích terčů na panely, funkčnost a těsnost hydrauliky a čistotu. U vibrátorů 

kontrolujeme celkový technický stav, čistotu, funkčnost. Při požití jiných měřících zařízení, 

jako např. rotační laser, kontrolujeme celkový stav a dostatek kapacity akumulátorů. 

Kontrola se provádí průběžně, vždy před použitím strojní sestavy nebo jednotlivých 

strojů. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr a strojník. Výsledek kontroly se zaznamená 

do stavebního, popřípadě strojního deníku. 

10.2.5 Kontrola provedení bednění 

Podle technického listu k bednění kontrolujeme správný postup montáže a podle 

výkresu bednění kontrolujeme správnou geometrii, rozmístění a sestavení bednění. 

Hlavní předměty kontroly jsou: stabilita, těsnost, rozmístění a provedení stojek 

a zavětrování, rovinnost bednící vrstvy (je výsledná rovinnost konstrukce), umístění 

a obednění prostupů, čistota (prach, sníh, led, vázací drát), natření odbedňovacím olejem, 

bednění čel, provedení pracovních spár a dilatací. Geometrická přesnost by neměla mít 

větší odchylky než ±8 mm pro vodorovný směr bednění. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

a mistr, kteří výsledek kontroly zapíší do stavebního deníku.  

10.2.6 Kontrola uložení výztuže 

 Průběžně kontrolujeme uložení spodní i hodní vrstvy výztuže, a to především: 

druh použité výztuže, délka, profil, počet kusů, rozteč mezi výztuží, kotevní délku, počet 

a rozteč třmínků a konstrukční výztuže. Kontrolujeme také krycí vrstvu betonu, místění 

distančních podložek a celkovou pevnost, a soudržnost (provázání/provaření). Výztuž 

musí být čistá a bez větší vrstvy koroze. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, statik 

a technický dozor stavebníka. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

10.2.7 Kontrola dodané betonové směsi 

 Před započetím betonáže musí být hotové veškeré předešlé kontroly, zapsané 

a ověřené ve stavebním deníku, a musí být vydaný souhlas statika. Při dodávce betonové 

směsi kontrolujeme dle dodacího listu soulad s objednávkou, dobu zamísení vody, a při 

každé dodávce provedeme zkoušku rozlitím pomocí Abramsového kužele. V dodacím 

listě musí být uvedený výrobce, pořadové číslo, odběratel, druh a třída betonové směsi, 

druh a třída cementu, zpracovatelnost betonové směsi, přísady, množství čerstvého 

betonu, datum a čas zamísení směsi, použitý dopravní prostředek a jméno řidiče, čas 

příjezdu na stavbu a čas ukončení převzetí. Převzetí betonové směsi musí proběhnout co 

nejrychleji, aby nedošlo k znehodnocení betonové směsi. Z každé dodávky se vytvoří 3 
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vzorky kostek o rozměru 150x150x150 mm, které se po 28 dnech otestují v laboratoři. 

Veškeré dodací listy se založí a výsledky zkoušek se zapíší do stavebního deníku. Kontrolu 

provádí stavbyvedoucí, mistr nebo technický dozor stavebníka.  

10.2.8 Kontrola ukládání a hutnění betonové směsi 

Při kontrole ukládání čerstvé betonové směsi na požadované místo kontrolujeme, 

zdali beton nepadá z výšky nad 1,5 m (aby nedošlo k jeho rozmísení, při betonáři stěn 

o výšce 3 m se beton zpomalí o výztuž), dále kontrolujeme rovnoměrnost ukládání, 

abychom měli na každém místě požadované množství betonu. Je důležité, aby bylo 

dopravováno takové množství betonové směsi, které pracovníci budou stíhat 

zpracovávat a dostatečně hutnit. Při zpracování kontrolujeme, aby byla uložena 

dostatečná vrstva betonové směsi a pomocí rotačního laseru sledujeme rovinnost 

zpracované betonové směsi. Betonáž musí probíhat v kuse, bez větších prodlev. 

Je nutné dbát na to, aby nedocházelo nedostatečnému, ale také nadměrnému 

zhutnění betonové směsi. Čas hutnění nesmí být ani krátký, ani dlouhý a dbáme na to, 

aby při vibrování nebylo vytlačeno velké množství vody na povrch a tím nedošlo 

k rozmísení betonové směsi (velké částice by se posunuly dolů). Vibrování musí probíhat 

systematicky, dostatečnou rychlostí a rovnoměrně. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr 

a vedoucí čety. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

10.2.9  Kontrola ošetřování betonu 

 Začíná během ukládání betonové směsi, a spočívá v opatřeních proti silnému 

větru, slunečnímu záření, vodě, dešti, případně sněhu. Po dokončení betonáže je beton 

potřeba chránit proti praskání vlivem vysušení, nebo mrazem. Můžeme použít zakrývací 

folie, nebo beton v přiměřeném množství zavlažovat, popřípadě použít navlhčenou 

geotextílii. Způsob a četnost opatření vždy závisí na klimatických podmínkách, avšak 

nejkratší doba ošetřování je vždy po 12 ti hodinách. Kontrolu prování stavbyvedoucí, 

mistr, případně technický dozor stavebníka. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního 

deníku.  

10.2.10 Kontrola pevnosti betonu 

 Kontrolu provádíme pro možnost odbednění konstrukce. Pevnost betonu v tlaku 

musí být nejméně 70 % u stropní konstrukce a 50 % u svislých konstrukcí (výpočet se 

nachází v technologickém předpisu) navrhované pevnosti. Dobu určíme podle výpočtu 

od statika, nebo zkouškou tvrdosti podle Schmidtova kladívka (spíše orientační). Zkoušku 

a kontrolu provádí stavbyvedoucí, statik, technický dozor stavebníka, případně laborant. 

Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku.  



141 

 

10.2.11 Kontrola odbednění 

 K odbednění stěn může dojít po třech dnech (kdy beton dosáhne 50 % své 

pevnosti), avšak pro odbednění stropní konstrukce tamburu můžeme bednění, 

především stojky a spodní část bednění, odstranit až po 7 dnech, kdy dosáhne 70 % své 

pevnosti. Při rozebírání bednění je nutné dodržovat bezpečnost a předejít případnému 

poškození bednění.  

10.3  Výstupní kontrola 

10.3.1 Kontrola geometrické přesnosti a kvality 

 Po celkovém odbednění se vizuálně kontroluje povrch betonu. Povrch musí být 

bez větších dutin, trhlin, štěrkových hnízd, nebo jiných vad a nedokonalostí. Po této 

kontrole se přejde k měření konstrukce, jejíž odchylky rovinnosti nesmí být větší než ± 

10 mm na 1 m a ±50 mm na 10 m. Odchylka od rovinnosti by neměla být větší než ± 20 

mm. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet nebo statik. 

Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku 

10.3.2 Kontrola pevnosti betonu  

 Kontrolu provádíme po 28 dnech. Provádí se kontrola pevnosti betonu pomocí 

Schmidtova kladívka a porovnává se s výsledkem pevnosti vzorků, odlitých při betonáži, 

z laboratoře. Je nutné, aby tyto kostky byly skladovány ve stejných podmínkách, jakým 

jsou vystaveny reálné betonované konstrukce. Výsledky, laboratorních zkoušek nesmí být 

nižší než 85% předepsané pevnosti. Jako výsledek zkoušek se vypracuje protokol, který 

se založí, a výsledky se zapíšou do stavebního deníku. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, 

technický dozor stavebníka, laborant a statik. 

10.3.3 Závěrečná kontrola a předání 

  Na závěr zkontrolujeme veškeré provedené práce podle jednotlivých dokumentů 

na základě dokumentace. Seřadí se všechny potřebné dokumenty (jako jsou dodací listy, 

výsledky zkoušek, protokoly) a vypracuje se předávací protokol. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Výsledek kontroly zapíší do stavebního 

deníku. 

  



142 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  

11. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – MONTÁŽ 

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Jakub Starnovský  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. Václav Venkrbec  

BRNO 2021 

 



143 

 

11.  Kontrolní a zkušební plán – montáž ocelových 

konstrukcí 

11.1 Vstupní kontrola 

11.1.1 Kontrola projektové dokumentace a ostatních souvisejících 

dokumentů 

 Kontrola bude provedena ještě před započetím montážních prací. Stavbyvedoucí, 

technický dozor stavebníka, spolu s projektantem zkontrolují úplnost, správnost, 

aktuálnost a proveditelnost schválené projektové dokumentace. Předmětem kontroly 

je také výkaz výměr, potřebná povolení a smlouva o dílo. Pokud zde boudou nalezeny 

chyby či nedostatky, které je potřeba opravit, je nutné kontaktovat projektanta a statika. 

Pokud projektant nebo statik není přítomný, je nutné tyto nedostatky zapsat 

do stavebního deníku. Kontrola se provádí dle platné legislativy, jednorázově. 

11.1.2 Kontrola a převzetí staveniště a pracoviště 

 Stavbyvedoucí, případně technik BOZP kontrolují výkresy zařízení staveniště spolu 

s jeho technickou zprávou. Je nutné zkontrolovat výšku oplocení, která by měla být 2,0 

m a musí se zde nacházet uzamykatelný vjezd, vybavení staveniště, sociální a hygienické 

zázemí, komunikační plochy, skladovací plochy, sklady, označení staveniště informačními 

značkami v blízkosti vjezdu na staveniště (zákaz vstupu nepovolaných osob), dokument 

o povolení stavby, bezpečnostní prvky v areálu staveniště, manipulační plochy 

(pro manipulaci strojů), rozmístění připojovacích míst pro elektřinu. Po kontrole, která 

proběhne jednorázově, se vypracuje předávací protokol staveniště a výsledky kontrol 

se zapíší do stavebního deníku. 

11.1.3 Kontrola dokončenosti a geometrie předchozích prací  

 Předmětem kontroly je provedení monolitické stropní konstrukce tamburu, 

u které kontrolujeme rozměry, vodorovnost, viditelná mechanická poškození, umístění 

závitových tyčí pro uchycení sloupů, odchylky o projektové dokumentace (jedná 

se o výstupní kontrolu provádění monolitických konstrukcí). Kontrolu, která se provádí 

před započetím montážních prací provádí stavbyvedoucí, geodet a technický dozor 

stavebníka pomocí certifikovaných měřících pomůcek, jako je nivelační přístroj, totální 

stanice, rotační laser, pásmo, metr, vodováha. Kontroluje se poloha základů ve svislém 

směru s odchylkou ± 20 mm, v půdoryse ± 25 mm a vodorovnost rovinných konstrukcí 

15 mm. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
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11.1.4  Kontrola a převzetí dodávky materiálu 

 Předmětem tohoto bodu je kontrola každé dodávky materiálu pro ocelovou 

konstrukci. Kontrolujeme druh a označení prvků dle projektové dokumentace a dodacího 

listu. Menší dílce, u kterých by mohlo dojít k záměně budou vždy řádně značeny. 

 Kontrolujeme především celkový stav prvků – jejich neporušenost, povrch, barvu, 

povrchovou úpravu. Na prvcích se nesmějí nacházet větší nečistoty nebo stopy koroze 

od jiných neošetřených prvků. Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr (případně 

statik) a zápis o kontrole se provede do stavebního deníku. Kontrola se provádí při každé 

dodávce materiálu a při přemísťování. 

11.1.5 Kontrola manipulace a skladování dodaného materiálu 

 Při manipulaci kontrolujeme upevnění prvků – prvky smějí uvazovat pouze 

proškolené osoby (vazačské kurzy). Dále se přepravované prvky nesmějí dotýkat nebo 

o sebe otírat – mohlo by dojít k poruše antikorozní ochrany, nebo odření barvy. 

Při manipulaci používáme nejlépe lana s dostatečnou nosností, abychom zabránili odření 

prvků (nepoužíváme řetězy).  

 Při skladování je nutné dbát na to, aby byly prvky proloženy materiálem, který 

nezpůsobí jejich odření (např. dřevěné hranolky). Při umisťování prvků na zem je vždy 

nutné zabránit jejich kontaktu se zemí (kde bude nasypán štěrk) a umístit pod ně dřevěné 

hranoly o výšce min. 8 cm od sebe tak, aby se konstrukce nedotýkala země (nacházejí 

se zde i obloukovité prvky, které musíme podepřít vždy v nejnižším bodě). Skladování 

se vždy řídí podle technologického předpisu. Kontrolu provádí mistr nebo strojník, 

a to při každé dodávce, nebo při přemísťování prvků. Výsledek kontroly se zapíše 

do stavebního deníku. 

11.1.6 Kontrola strojů, nástrojů, pracovních pomůcek 

 Před započetím samotných prací musíme zkontrolovat, zda se na stavbě nachází 

veškeré potřebné stroje, a nástroje pro vykonávání činnosti. Po této kontrole přejdeme 

na kontrolu jejich stavu, funkčnosti, čistot. Kontrolujeme také stav, funkčnost, míru 

opotřebení, a čistotu veškerého příslušenství, které budeme používat. Kontrolu provádí 

mistr, stavbyvedoucí a strojník. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního, popřípadě 

i strojního deníku. 

11.1.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 

 U pracovníků je potřeba kontrolovat jejich odbornou nebo zdravotní způsobilost. 

Zároveň proběhne proškolení pracovníků o zásadách BOZP, kterou provede technik 
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BOZP. Po proškolení každý pracovník potvrdí svým podpisem, že byl poučen a bude 

dodržovat bezpečnostní opatření na staveništi a při vykonávání činnosti. Kontrola 

je prováděna mistrem, stavbyvedoucím a technikem BOZP. Následně se provede zápis 

do stavebního deníku a deníku BOZP, kam se založí i dokument o proškolení pracovníků. 

Tato kontrola je provedena jednorázově před započetím prací. 

11.2 Mezioperační kontrola 

11.2.1  Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola probíhá každý den a spočívá v kontrole klimatických podmínek. Teplota 

by se měla pohybovat v rozmezí 5-30 °C viditelnost min. 30 m, vítr 11 m/s (8 m/s 

pro použití jeřábu či usazování prvků rozhledny). Teplota se kontroluje každý den 4x, a to 

ráno, po obědě a 2x večer (nahrazuje se tak noční měření). Na teplotě závisí utažení 

šroubů, kdy můžeme naměřit jiný utahovací moment při jiné teplotě. Teploměr musí být 

umístěn na vhodném místě. Kontrolu vykonává stavbyvedoucí a mistr. Provede se zápis 

do stavebního deníku. 

11.2.2 Kontrola pracovníků 

 Každý den, nebo v případě podezření (např po obědové pauze) je nutné 

zkontrolovat pracovníky, zdali nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. 

Jde především o dechovou zkoušku, jejíž výsledek musí být 0,0 ‰ a popřípadě i zkoušku 

na drogy, jejíž výsledek musí být negativní. Kontroluje se také používání osobních 

a ochranných pracovních pomůcek jako např. přilba, rukavice, ochranné brýle, rouška 

nebo ochrana sluchu při řezání tvárnic. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr technik 

BOZP a její výsledek zapíší do stavebního deníku a deníku BOZP. 

11.2.3 Kontrola dodržení technologického postupu 

 Předmětem je kontrola dodržování schváleného montážního postupu (podle 

technologického předpisu). Všechny prvky musejí být řádně zavětrovány a usazovány 

v přesném pořadí a za přesných podmínek. Je nutné také dodržení montáže na 

předmontážní ploše, na kterou je dimenzována únosnost jeřábu. Vždy je nutné sestavení 

části prvků na zemi a teprve potom je možné jejich vztyčení a spojení mezi sebou. 

Kontrolu vykonává stavbyvedoucí, mistr, nebo statik. Její výsledek se zapíše do 

stavebního deníku. Kontrola se provádí průběžně. 

11.2.4 Kontrola pomocných konstrukcí 

Při použití lešení je nutné, aby lávky byly široké alespoň 550 mm. Pokud je 

pracovní výška ve vyšší úrovni než 1,5 m, je nutno zřídit zábradlí o minimální výšce 900 
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mm, nebo provést jištění k pevnému bodu. Předmětem kontroly jsou bezpečnostní prvky 

na staveništi, jako jsou zábradlí na lešení, označení šachet, ochrana před zraněním od 

vyčnívajících prvků. Je také potřeba zkontrolovat montážní plošiny a lešení, především 

jejich mechanický stav a stabilitu. Kontrolu vykonává stavbyvedoucí, mistr a technik 

BOZP. Její výsledek se zapíše do stavebního deníku a knihy BOZP. Kontrola se provádí 

průběžně.  

11.2.5 Kontrola uvázání všech břemen 

Při manipulaci kontrolujeme upevnění prvků – prvky smějí uvazovat pouze 

proškolené osoby (vazačské kurzy). Dále se přepravované prvky nesmějí dotýkat nebo 

o sebe otírat – mohlo by dojít k poruše antikorozní ochrany, nebo odření barvy. Při 

manipulaci používáme nejlépe lana s dostatečnou nosností, abychom zabránili odření 

prvků (nepoužíváme řetězy). Kontrolu provádí mistr nebo strojník, kteří výsledek kontroly 

zapíší do stavebního deníku.  

11.2.6 Kontrola vytyčení os jednotlivých prvků 

 Předmětem kontroly vytyčení os hlavních prvků je bod upřesnění položení 

konstrukce směrovým a výškovým zaměřením pomocí totální stanice, nivelačního 

přístroje a pásma. Polohy kontrolovaných bodů mají také své možné odchylky, a to 

směrodatnou polohovou odchylku, která má hodnotu v rozmezí ± 3 - 4,5 mm a 

směrodatná výšková odchylka v rozmezí ± 1,5 – 3,5 mm. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, 

mistr a geodet. 

11.2.7 Kontrola šroubů, utažení šroubových spojů 

 Kontrola šroubů se bude provádět průběžně, a to vizuálně a měřením u každého 

spoje. Kontroluje se, předepsaný utahovací moment (200 N/m), materiál šroubu (aby 

nevznikala statická energie) a aby po dotažení matice šroub přesahoval nejméně dvěma 

závity. Množství spojovacích prvků a třída materiálu (VP šrouby 10.9) musí odpovídat 

projektové dokumentaci. Kontrola utažení šroubů se provádí normalizovanými klíči bez 

použití prodlužovacích pák. Spoje se budou kontrolovat průběžně při sestavování 

konstrukce jak na úrovni terénu, tak ve výšce na místě montáže. Maximální dovolená 

tolerance činí 5% z momentu určeného v montážní dokumentaci. Kontrolu provádí statik, 

stavbyvedoucí nebo mistr. Při vykázané nepřesnosti se šroub dotáhne, nebo vymění. 

  



147 

 

11.2.8 Kontrola svařování ocelových konstrukcí 

Svařované spoje budou vznikat při montáži schodiště a zábradlí do konstrukce 

rozhledny. Kontrolujeme veškeré svarové spoje, a to vizuálně ihned po jejich provedení. 

Kontrolujeme především provedení, umístění, kvalitu svaru a jeho zabroušení (při 

svařování zábradlí). Kontrola probíhá průběžně a vždy po dokončení větších celků. 

Kontrolu prování stavbyvedoucí, mistr nebo statik. 

11.2.10 Kontrola uvázání a přepravy všech sestavených dílců 

 Při manipulaci kontrolujeme upevnění dílců – dílce smějí uvazovat pouze 

proškolené osoby (vazačské kurzy). Dílce musí být uvázány minimálně na třech bodech, 

aby byla zajištěna jejich výšková a směrová stabilita. Při přepravě musí jeřábník 

postupovat pomalu a bez prudkých pohybů, aby nedošlo k rozhoupání části rozhledny.  

Při manipulaci používáme nejlépe lana s dostatečnou nosností, abychom zabránili odření 

prvků (nepoužíváme řetězy). Kontrolu provádí mistr a strojník, kteří výsledek kontroly 

zapíší do stavebního deníku. 

11.2.11 Kontrola osazení každého dílce 

 Při usazení dílců kontrolujeme jejich otočení (jsou rozlišné výšky upevnění 

schodišťových prvků), jejich stabilitu a upevnění do spodnějších vrstev. Při osazení dílců 

je nutné jejich dodatečné zavětrování a provázání mezi jednotlivými dílci. Kontrolu 

provádí stavbyvedoucí a mistr, kteří výsledek kontroly zapíší do stavebního deníku. 

11.3  Výstupní kontrola 

11.3.1 Kontrola celé ocelové konstrukce 

 Vizuálně kontrolujeme osazení všech prvků, jejich správné barevné rozmístění, 

případné chyby v montáži. Předmětem této kontroly je vizuální zjev celého prvku ocelové 

konstrukce. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr, statik a technický dozor stavebníka. 

Kontrola probíhá po dokončení montážních prací.  

11.3.2 Kontrola geometrické přesnosti   

 Kontrola geometrické přesnosti proběhne na základě výstupu z měření 

geodetem. Geodet zaměří polohu rozhledny, její výšku, svislost, vodorovnost a vykáže 

odchylky – svislost je ± 20 mm, svislá souosost ± 20 mm a rovinnost ± 10 mm/1m, 

výšková poloha ± 50 mm. Kontrolu provádí geodet, statik, stavbyvedoucí a technický 

dozor stavebníka. Kontrola se provádí po kontrole celé ocelové konstrukce a jejím 

dokončení. 
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11.3.3 Kontrola celistvosti povrchové úpravy, odstínu 

Po dokončení všech montážních prací je nutné zkontrolovat jejich ošetření proti 

korozi. U Prvků, které jsou ošetřena pozinkováním a komaxitem kontrolujeme jejich 

celkový stav (oděrky od přepravy, montáže), ale především odloupnutí barvy v místě 

utažení šroubů. Při nátěru schodiště a svarů kontrolujeme především kvalitu nátěru 

(celistvost, obroušení) a jeho případné porušení. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

a technický dozor stavebníka. Výsledek kontroly zapíší do stavebního deníku. 

11.3.4 Závěrečná kontrola a předání  

  Na závěr zkontrolujeme veškeré provedené práce podle jednotlivých dokumentů 

na základě dokumentace. Seřadí se všechny potřebné dokumenty (jako jsou dodací listy, 

výsledky zkoušek, protokoly) a vypracuje se předávací protokol. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Výsledek kontroly zapíší do stavebního 

deníku. 
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Závěr: 

Při zpracování tématu své diplomové práce jsem si osvojil znalosti a poznatky 

z celého studia, ale především ze své praxe. Oproti bakalářské práci jsem prováděl 

stavebně technologický projekt na celou stavbu, tudíž bylo nutné všechny věci řešit 

komplexně a neohlížet se na výmluvy typu: „toto není předmětem řešení mé práce“.  

Jedná se o stavbu menšího rozsahu, avšak s velkými požadavky na subdodávky 

a zajištění materiálových zdrojů. Vždy jsem se snažil najít optimální řešení vzhledem 

k dostupnosti zdrojů, obtížnosti řešení a přepravním kapacitám. Oproti bakalářské práci 

jsem si byl místo stavby osobně prohlédnout, abych předešel možným komplikacím 

vzhledem ke stavu vozovek, a především obslužnosti stavby. Téma jsem zpracoval sám, 

a to pouze podle podkladové dokumentace, bez pomoci projektanta, statika.   
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

min.    minimálně 

ozn.    označuje 

obr.   obrázek 

k. ú.   katastrální úřad 

příl.    příloha 

ocel.   ocelový/é 

Sb.    sbírka 

tl.    tloušťka 

kg    kilogram 

kW    kilo watt 

m    metr 

m2   metr čtvereční 

m3   metr krychlový 

mm    milimetr 

l   litr 

l/s   litr za sekundu 

l/os   litr na osobu 

l/min   litr za minutu 

MPa    megapascal 

GPa   gigapascal 

Ot. /min-1   otáček za hodinu 

t    tuna 

V    volt 

W    watt 

Ah   ampérhodina 

°C    stupeň celsia 

PD    projektová dokumentace 

KZP    kontrolní a zkušební plán 

ZS    zařízení staveniště 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN    Česká státní norma 

EN    Evropská norma 

OK   ocelová konstrukce 

FeZn   pozinkovaná ocel 

kcí.   konstrukcí  

VP   vysokopevnostní (šrouby)  
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Seznam příloh: 

 

P1 – Položkový rozpočet stavby 

P2 – Zařízení staveniště – montáž 

P3 – Zařízení staveniště – zemní práce 

P4 – Schéma betonáže 

P5 – Posouzení jeřábu, zásobování skládky 

P6 – Situace značení na staveništi 

P7 – Situace značení na komunikaci 

P8 – Nasazení strojů v čase 

P9 – Časový plán stavby 

P10 – Bilance pracovníků 

P11 – Finanční plán stavby 

P12 – Časový plán zřízení a likvidace ZS 

P13 – KZP provádění monolitických konstrukcí 

P14 – KZP montáž ocelových konstrukcí 

P15 – Postup – monolitické konstrukce 

P16 – Schéma bednění – Nadzákladové konstrukce 

P17 – Schéma bednění – PERI GRV 

P18 – Výpočet hlavních prvků PERI GRV 

P19 – Schéma bednění – stropní konstrukce 

P20 – Schéma bednění – schodiště 

P21 – Schéma – montáž ocelových konstrukcí 

P22 – Plán zajištění hlavních materiálových zdrojů pro vybrané etapy 


