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ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE

Tato balalářská práce řeší stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby 

vybrané části autosalonu TOP CENTRUM car v Hodoníně. Tento objekt má 3 podlaží, 

z nichž jedno je podzemní a dvě nadzemní. Zájmová lokalita je umístěna v rovinatém 

terénu  v  průmyslové  zóně.  Nosný  systém  budovy  je  tvořen  ocelovými  skelety  a 

doplňkovými nosnými zděnými konstrukcemi z cihel POROTHERM. Stropní konstrukce 

je  v  jedné  části  vytvořena  pomocí  prefabrikovaných  předpjatých  železobetonových 

panelů, v části druhé pomocí ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy potom 

tvoří  soustavy  vazníků  a  vaznic  a  ocelové  válcované  nosníky  typu  IPE.  Stavebně 

technologická studie hrubé vrchní stavby obsahuje technickou zprávu, plán dopravních 

tras, technologický předpis pro provedení ocelové nosné svislé konstrukce a vybrané 

části střešní konstrukce, kontrolní a zkušební plán pro tyto činnosti, řešení organizace 

výstavby, časový plán a rozpočet etapy, katalog strojů a bezpečnost práce.

This  bachelor  thesis  deals  with  a  construction  technology  procedure  gross 

superstructure of a car store TOP CENTRUM car in Hodonín. This object has got 3 

floors. One of them is underground and two of them are above-ground. The interest 

area is located in a flat terrain in industrial zone. Supporting system of the building is 

formed by steel  skeletons and supplemental  supporting  structure  of  POROTHERM 

blocks. Ceilings are formed by prefabricated prestressed reinforced concrete panels 

and also by steel construction. The roof supporting system is made up by trusses and 

purlins and aslo by steel beams IPE. The construction and technological study of the 

gross  superstructure  includes  a  technical  report,  plan  of  routes,  technological 

instruction of steel vertical supporting system and selected part of roof system, plans of 

inspections and tests,  resolution of  the building organization,  schedule and budget, 

machine list and occupational safety.
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ÚVOD

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral autosalon TOP CENTRUM car s.r.o., 

technologickou etapu hrubé vrchní stavby.

Zájmová lokalita se nachází ve stávající průmyslové zóně Hodonín – sever, u 

silnice II/380 vedoucí z Brna do Hodonína, ulice Brněnská.

Mým  úkolem  bylo  vyřešit  technologickou  etapu  hrubé  vrchní  stavby  – 

vypracovat  technickou  zprávu  řešeného  objektu,  situaci  stavby  se  širšími  vztahy 

dopravních tras, výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu, provedení ocelové 

nosné  svislé  konstrukce  a  vybrané  části  střešní  konstrukce,  řešení  organizace 

výstavby včetně zařízení staveniště, vypracovat kontrolní a zkušební plány uvedených 

činností, zhotovit časový plán jednotlivých prací, položkový rozpočet, navrhnout katalog 

použitých stavebních strojů a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Nedílnou  součástí  bakalářské  práce  je  i  srovnání  technologie  provádění 

obvodové konstrukce ve dvou variantách provedení,  výkresová dokumentace, řešící 

problematiku  zařízení  staveniště,  dopravní  situace  v  okolí  realizovaného  objektu  a 

prokazatelnost využití navržených stavebních strojů.

Jako podklad pro  vypracování  mé bakalářské práce byla  použita projektová 

dokumentace prodejního areálu TOP CENTRUM car s.r.o., poskytnuta Ing. Radimem 

Chaloupkou.

Bakalářská práce je zpracována dle platných předpisů a norem.
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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Prodejní areál TOP CENTRUM car s.r.o.

Místo stavby: ul. Brněnská 4031, Hodonín

Městský úřad: Hodonín

Investor: TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Projektant: Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o.

Koupelní 2

695 01 Hodonín

Autor návrhu: Ing. Radim Chaloupka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotčené stavbou:
parc.  č.  2040/4,  2040/44,  2459/4,  2459/1,  2040/51  a  st.  8892  –  katastrální  území 

Hodonín

Stavební pozemek: 13 800 m2

Zastavěná plocha: 2 912 m2

Podlažní plocha: 3 956 m2

Obestavěný prostor: 23 073 m3

Plocha komunikací: 1 867 m2

Plocha park. míst: 1 079 m2/54 park. míst

Plocha zeleně: 3 805 m2

Plocha dlažeb: 1 586 m2

Délka oplocení: 386 m

15



2.   POPIS STAVBY A MÍSTA STAVBY

Účelem výstavby je vytvoření jednoho velkého prodejního areálu vozidel značky 

VW  s  již  stávajícím  prodejním  areálem  Vista  car  vozidel  značky  Škoda  včetně 

nezbytného  servisního  a  skladového  zázemí  všech  navržených  funkcí.  Lokalizací 

stavby do řešeného prostoru nedojde ke zhoršení stávajícího prostředí, naopak dojde z 

hlediska  estetického  k  vytvoření  kvalitních  staveb  ve  městě  Hodoníně.  Ze  severní 

strany je právě sousední areál Vista car, z východní potom příjezdová komunikace – 

silnice II/380.

3.   ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

Z  hlediska  urbanistického  je  nový  areál  umístěn  do  prostoru  stávající 

průmyslové zóny Hodonín – sever a vytvoří po jeho realizaci se stávajícím prodejním 

areálem Vista car ucelený prodejní areál předmětných značek automobilů. Do uliční 

části je situován prodejní showroom značky VOLKSWAGEN, v zadní části za touto 

dominantní  hmotou  je  umístěn  sklad  náhradních  dílů  a  servisní  hala.  Celá  část 

prostoru mezi silnicí II/380 a stavební čarou stavby je určena pro obslužnou dopravu, 

parkování zákazníků a zaměstnanců, a také pro vyskladňování nových dovezených 

vozidel. Vstupy do objektů jsou řešeny u prodejny VW z čelní strany a boční (severní) 

strany, servis je přístupný ze tří stran.

Vzhledem  k  tomu,  že  předmětná  stavba  vychází  z  prostorových  možností 

staveniště  i  charakteru  okolní  zástavby,  a  zejména z  důvodu jasné  architektonické 

koncepce značek VW, jsou výrazové dominanty celé stavby poměrně jednoznačné. 

Prodejní objekt, orientovaný do ulice Brněnská, je řešen ve velkoplošném proskleném 

systému. Sklad náhradních dílů a servisní  hala včetně příjmu do servisu a předání 

nových vozidel jsou řešeny pomocí fasádních panelů,  případně pomocí hliníkového 

lamelového obkladu.  Zastřešení  bude řešeno ocelovými  střešními  panely,  případně 

skládaným fóliovým střešním pláštěm. Vlastní barevné provedení vychází z požadavků 

značek. Z hlediska hmot je dominantním objektem budova showroomu, objekt skladu 

náhradních dílů a servisní haly jsou řešeny jako jednolodní sedlově zastřešené haly s 

příslušným prosvětlením okenními otvory a střešními světlíky.

Dispoziční  řešení  vychází  také  z  požadavků  koncernu  VW.  Dominantním 

prostorem  celého  areálu  je  samotná  prodejna,  která  je  samostatně  přístupná  z 

exteriéru a hlavních parkovacích ploch před a vedle objektů. V rámci 1. nadzemního 

podlaží prodejny je řešeno veškeré prodejní a službové zázemí, jakož i prostor pro 
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předávání nových vozidel a příjem do servisu na severní straně objektu. Hygienické 

zázemí je samozřejmostí, stejně jako prostor pro administrativu a prodejce automobilů. 

V  2.  nadzemním podlaží  se  tato  koncepce  opakuje  s  tím  rozdílem,  že  se  zde  již 

nenachází  prodejní  místa.  Vlastní  servisní  hala  navazující  na  příjem do servisu  je 

řešena jako průjezdná s oboustrannými pracovními místy. V jihozápadní části je řešeno 

zázemí  pro  zaměstnance  servisu  (šatna,  hygienická  část)  a  technické  místnosti 

objektu.  V centrální  části  areálu  mezi  prodejnou a  servisní  halou je  umístěn sklad 

náhradních dílů. 

Interiérové řešení je opět odvislé od koncepčních podkladů zástupců značky 

VW a bude řešeno samostatnou dokumentací interiéru.

4.    ÚDAJE  O  PROVEDENÝCH  PRŮZKUMECH  A  O 
NAPOJENÍ  NA  DOPRAVNÍ  A  TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU

4.1.   Geologický průzkum, spodní voda

Před započetím stavby bude provedena příprava území ke stavbě. K sejmutí 

ornice  dojde  jen  v  minimální  míře,  neboť  většina  ploch  je  nyní  zastavěna  nebo 

zpevněna. Sejmutá ornice bude použita ke konečným terénním úpravám.

Podle geologického průzkumu se zde nachází  až do hloubky cca 1,0-1,4 m 

navážka z písčité hlíny s makadamem, místy škvárou nebo štěrkovým podsypem. Pod 

touto navážkou se nachází  vrstva hlinitého písku (jemně až středně zrnitého písku 

žlutohnědé  a  šedožluté  barvy,  jemně  až  středně  zrnitého  jílovitého  písku  šedé  a 

šedomodré barvy)  – v hloubce do 3,5-5,9 m. Od hloubky 3,5 m do 5,9 m se zde 

nachází rovněž jíl s velmi vysokou plasticitou (jíl tmavošedý, tuhý až pevný). 

Spodní voda byla naražena v hloubce 2,0-2,4 m pod původním terénem. Aby 

nedošlo k zaplavení výkopové jámy a k znehodnocení základové spáry, doporučuje 

projektant snížit hladinu spodní vody soustavou studní, ze kterých bude odčerpávána 

voda tak, aby hladina vody klesla pod úroveň základové spáry. Čerpání vody bude 

probíhat  po  celou  dobu  budování  zákládů  a  konstrukcí,  dokud  tyto  nebudou 

zaizolovány nad hladinou spodní vody.
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4.2.   Napojení na technickou infrastrukturu

Pro napojení  objektu  na vodovod bude  využita  stávající  vodovodní  přípojka 

PVC 160 x 7,7 mm, která je napojena na veřejný vodovodna druhé straně silnice II/380 

Hodonín–Brno.  Vodovodní  přípojka  je  navržena  jako  samostatný  vodovodní  řad 

provedený z PVC ø 90 mm. Trubní řad je napojen před stávající vodoměrnou šachtu 

(bude  rozšířena),  která  slouží  pro  zásobování  vodou  stávajícího  objektu  Vista  car 

Hodonín.

V  nově  zbudovaném  areálu  se  budou  vyskytovat  tři  druhy  odpadních  vod 

(splaškové vody, dešťové vody ze střech, dešťové vody ze zpevněných ploch vedené 

přes  odlučovač  ropných  látek).  Odkanalizování  hlavního  stavebního  objektu  je 

zabezpečeno  tedy  oddílnou  kanalizační  soustavou.  Splašková  kanalizace  bude 

provedena od severní stěny kolmo do splaškové přípojky od areálu Vista car z PVC 

DN 200 mm. Napojení bude do připravené šachty uvedené přípojky. Dešťové vody ze 

střech jsou vedeny dvěma větvema na západní stranu objektu, kde jsou ukončena v 

patě  zpevněného svahu za oplocením areálu.  Dešťové  vody ze  zpevněných ploch 

budou sklonem soustředěny k běžným dešťovým vpustím, případně příčným jímacím 

žlabům osazeným do komunikací a parkovišť. Samozřejmostí jsou odlučovače ropných 

látek, kde dochází k čištění a odstranění ropných látek.

Rozvody NTL plynovodu pro areál VW budou provedeny z PE trubek 110/6,3 

mm. Na vstupu do objektu bude osazen hlavní uzávěr plynu (HUP) a kulový kohout s 

atestací pro zemní plyn.

Řešený objekt TOP CENTRUM car bude připojen na NN kabelem vedeným ze 

stávajícího pilíře na rozmezí areálů TOP CENTRUM car a Vista car. Kabel přípojky NN 

bude  ukončen  v  poli  měření  rozvodny  NN objektu  TOP CENTRUM car.  Navržený 

hlavní jistič hodnoty 3 x 160 A.

4.3.   Zpevněné plochy a napojení na dopravní infrastrukturu

V rámci  tohoto  objektu  bude  provedeno  napojení  zpevněných  ploch  celého 

areálu na státní silnici  II/380 na ulici  Brněnské, včetně vybudování  odbočovacích a 

napojovacích  pruhů  v  délkách  66  m  pro  napojení  a  41  m  pro  odbočení.  Budou 

provedeny  úpravy  dopravního  značení  a  současně  napojení  na  komunikace 

sousedního areálu Vista car, čímž se vytvoří jeden provozně ucelený dopravní systém. 

Součástí zpevněných ploch bude objízdná obslužná komunikace šířky 6,0 m, včetně 

parkovacích  míst  pro  zaměstnance  a  zákazníky.  Povrch  komunikací  a  části 

parkovacích ploch bude proveden z betonové zámkové dlažby. 

18



5.   STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
5.1.   Nosné svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny ocelovými skelety (showroom, sklad ND, 

servis) a doplňkovými nosnými zděnými konstrukcemi (vnitřní i obvodové).

U  skladu  ND  a  servisu  tvoří  nosnou  svislou  konstrukci  ocelové  sloupy 

proměnného průřezu. Nosná svislá konstrukce vestavby v servisu je tvořena zdivem z 

cihel POROTHERM 24 P+D P10 na MC 5,0. Dělicí stěna mezi servisem a skladem ND 

je  vyzděna  z  cihel  POROTHERM 30  P+D P10,  mezi  servisem  a  showroomem je 

vyzděna z cihel POROTHERM 40 P+D P10. I když jsou tyto dělicí stěny vyzdívány 

mezi ocelové sloupy, musí být vyztuženy dvěma ztužujícími železobetonovými věnci, 

protože jejich výška je cca 6,70 m. Ztužující věnce budou betonovány do keramických 

tvarek „U“ výšky 238 mm, takže odpadne provádění bednění těchto věnců. Ztužující a 

roznášející věnce budou stejným způsobem provedeny i u vestavby v servisu.

Přístavba administrativní části, příjmu do servisu a výdeje nových vozidel budou 

kombinací ocelového skeletu a zděné konstrukce (POROTHERM 40 P+D P10).

5.2.   Příčky

Příčky tl. 75, 115, 150 a 175 mm budou vyzděny z porobetonových bloků YPOR 

P3-580  na  tenkovrstvou  zdicí  maltu.  Příčky  tl.  100  mm  budou  provedeny  ze 

sádrokartonu v systému KNAUF W 111 se zvukovou izolací ISOVER PIANO 10.

V  showroomu  a  přilehlých  administrativních  místnostech  budou  prevedeny 

prosklené příčky tl. 84 mm s vestavěnými žaluziemi v systému DIVAL (dodavatel: M-

MARKUS, stavební a obchodní spol. s.r.o., Radiová 1, Praha 10). Ze stejného systému 

budou provedeny i vestavby kanceláří ve skladu ND a kancelář mistra v servisu.

5.3.   Stropní konstrukce

Stropní  konstrukce  nad  1.  NP  (přístavba  kanceláří,  vestavba  šaten 

zaměstnanců  v  servisu)  je  vytvořena  pomocí  prefabrikovaných  předpjatých 

železobetonových  panelů  ECHO  tl.  200  mm  a  šířky  1200  mm.  Místa  průchodů 

ocelových  sloupů  a  zavětrování  (vestavba  v  servisu)  budou  osazena  filigránovými 

deskami a po doplnění výztuže dobetonována na tl. 200 mm. Panely budou osazeny 

spodní hranou na kótě +3,085 m a horní hranou na kótě +3,285 m u kanceláří, spodní 

hranou  na  kótě  +3,000  m  a  horní  na  kótě  +3,200  m u  vestavby  servisu.  Stropní 
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konstrukce jsou dimenzovány na nahodilé užitné zatížení 2 kN/m2.

Stropní  konstrukci  galerie  showroomu  tvoří  ocelová  konstrukce,  která  je 

součástí  dodávky ocelového skeletu. Na tuto konstrukci budou ukotveny profilované 

plechy TR 92/275 tl. 1 mm, na které bude vybetonována mazanina tl. 37 mm na horní  

hranu plechu z betonu C 12/15, vyztužená betonářskou sítí  KARI Q 131 (ø 5 mm, 

150/150 mm), v každé vlně tvarovaného plechu bude osazena betonářská výztuž R  ø 

10 mm. Síť bude osazena 20 mm od horní hrany betonové mazaniny, tyčová výztuž 

bude mít krytí 20 mm.

Stropní konstrukce nad chodbou ve skladu ND je vytvořena pomocí stropních 

železobetonových panelů PZD šířky 290 mm a výšky 90 a 140 mm. Panely budou 

uloženy tak, aby jejich spodní hrana byla na kótě +3,085 m.

5.4.   Nosná konstrukce střechy

Nosnou konstrukci střechy tvoří soustavy ocelových vazníků a vaznic (servis, 

sklad ND, přístavba kanceláří) a ocelového skeletu Volkswagenu (showroom, galerie), 

který je tvořen soustavou vazníků a vaznic z ocelových válcovaných profilů IPE (nad 

galerií)  a  trubkových  příhradových  vazníků (nad  prodejnou).  Na  tyto  nosníky  bude 

nakotven ocelový trapézový plech TR 92/275 tl. 1 mm vynášející střešní plášť.

Nosnou konstrukci střechy přístavby příjmu do servisu a výdeje nových vozidel 

tvoří  ocelové  válcované  nosníky  IPE  300  uložené  ve  spádu  1%,  v  osových 

vzdálenostech 1500 mm. Na tyto nosníky je pak nakotven trapézový plech TR 50/260 

tl. 0,88 mm, který pak vynáší střešní plášť.

5.5.   Střešní plášť

Střešní  plášť  nad  showroomem  a  přístavbou  příjmu  a  výdeje  vozidel  tvoří 

sendvičové panely tl. 80 mm, které jsou tvořeny dvěma ocelovými plechy, mezi kterými 

je vrstva tepelné izolace z tvrzené polyuretanové pěny. 

Střešní  plášť  objektu  je  tvořen  nosným  trapézovým  plechem,  který  vynáší 

tepelnou  izolaci  tvořenou  dvěma polystyrenovými  deskami  tl.  70  mm.  Na  tepelnou 

izolaci  je  mechanicky  nakotvena  fóliová  střešní  krytina.  Difúzní  odpor  této  fólie 

dosahuje takových hodnot, že střešní plášť nemusí být doplněn parotěsnou zábranou.
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6.    INFORMACE O SPLNĚNÍ  POŽADAVKŮ DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ A OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Provozovatelé  všech  inženýrských  sítí  vedených  v  řešené  oblasti  dodali 

podklady  o  umístění  svých  sítí.  Napojení  na  inženýrské  sítě  respektuje  ochranná 

pásma stávajících inženýrských sítí včetně souběhů a křížení.

Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č.  137/1998,  Ministerstva pro místní 

rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhlášky č. 501/2006, o 

obecných požadavcích na využívání území.

7.   ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU 
ČI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Zájmová  lokalita  je  vyčleněna  stávající  územně  plánovací  dokumentací  pro 

účely  stavby  pro  obchod.  Staveniště  a  zařízení  staveniště  bude  zřízeno  na  k.  ú. 

Hodonín na parcele č. 2040/44, 2459/4 a st. 8892. Lokalita pro zamýšlenou realizaci 

autosalonu TOP CENTRUM car se nachází ve stávající průmyslové zóně Hodonín - 

sever.

Projektová  dokumentace  je  zpracována  na  základě  vydaného  územního 

rozhodnutí a splňuje jeho podmínky.

8.   VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A 
PODMIŇUJÍCÍ STAVBY, OMEZENÍ STÁVAJÍCÍCH PROVOZŮ

Plánovanou realizací prodejního areálu nedojde k omezení žádných stávajících 

provozů, jen při realizaci vlastního nájezdu a odbočovacího pruhu ve vazbě na stávající 

silnici  II/380,  bude  dle  požadavku  dotčených  orgánů  upravena  dopravní  situace 

dočasným dopravním značením.

Najížděním dopravních prostředků na staveniště a jejich opětovným výjezdem 

můýe dojít ke znečištění vozovky. Dodavatel stavby je povinen tuto neprodleně po jejím 

znečištění uvést do původního stavu.

Stavba nemá žádné časové vazby na související a podmiňující stavby.
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9.    LHŮTY  VÝSTAVBY,  PŘEDPOKLÁDANÉ  TERMÍNY 
ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY

Předpokládané zahájení prací technologické etapy hrubé vrchní stavby bude 

07/2013, ukončení této etapy 08/2013. Stavební etapa bude provedena dodavatelsky, 

k  tomu  oprávněnou  stavební  firmou.  Stavební  firma  bude  vybrána  po  vydání 

stavebního  povolení  (01/2013)  ve  výběrovém  řízení,  a  to  na  základě  zpracované 

stavební dokumentace pro provedení stavby.

Technologická etapa hrubé vrchní stavby bude provedena v jednom celku.

10.    ÚDAJE  O  ORIENTAČNÍ  HODNOTĚ  STAVEBNÍHO 
OBJEKTU, JEHO ŘEŠENÉ ČÁSTI

Předpokládané  náklady  na  provedení  hrubé  vrchní  stavby  autosalonu  TOP 

CENTRUM car Hodonín činí 4 215 517 Kč s DPH.

11.   BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 

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

práci na staveništích, dále v souladu s nařízením vlády  č. 378/2001 Sb., kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. Dále také v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavetelských organizací 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy zhotovitele pro pohyb 

cizích pracovníků v areálu stavby.

S  nástupem  na  pracoviště  budou  všichni  pracovníci  vybaveni  vhodnými 

ochrannými pomůckami.

Zhotovitelé  zveřejní  na viditelných místech na staveništi  informační  tabule  s 

telefonními čísly první  pomoci,  hasičů a policie,  s údaji  o zodpovědných vedoucích 

stavby a výstražné tabule s nápisy „Zákaz vstupu do prostoru stavby“.

V případě požáru bude zasahovat městský hasičský sbor města Hodonín.
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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Prodejní areál TOP CENTRUM car s.r.o.

Místo stavby: ul. Brněnská 4031, Hodonín

Městský úřad: Hodonín

Investor: TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Projektant: Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o.

Koupelní 2

695 01 Hodonín

Autor návrhu: Ing. Radim Chaloupka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotčené stavbou:
parc.  č.  2040/4,  2040/44,  2459/4,  2459/1,  2040/51  a  st.  8892  –  katastrální  území 

Hodonín

Stavební pozemek: 13 800 m2

Zastavěná plocha: 2 912 m2

Podlažní plocha: 3 956 m2

Obestavěný prostor: 23 073 m3

Plocha komunikací: 1 867 m2

Plocha park. míst: 1 079 m2/54 park. míst
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2.   POPIS STAVBY

Vzhledem  k  tomu,  že  předmětná  stavba  vychází  z  prostorových  možností 

staveniště  i  charakteru  okolní  zástavby,  a  zejména z  důvodu jasné  architektonické 

koncepce značek VW, jsou výrazové dominanty celé stavby poměrně jednoznačné. 

Prodejní objekt, orientovaný do ulice Brněnská, je řešen ve velkoplošném proskleném 

systému. 

Zájmová lokalita se nachází  ve stávající  průmyslové zóně Hodonín – sever,  u 

silnice II/380 vedoucí z Brna do Hodonína, ulice Brněnská a je umístěna v rovinatém 

terénu.  Nosný  systém  budovy  je  tvořen  ocelovými  skelety  a  doplňkovými  nosnými 

zděnými  konstrukcemi  z  cihel  POROTHERM.  Stropní  konstrukce  je  v  jedné  části 

vytvořena pomocí prefabrikovaných předpjatých železobetonových panelů, v části druhé 

pomocí ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy potom tvoří soustavy vazníků a 

vaznic  a  ocelové  válcované  nosníky  typu  IPE.  Střešní  plášť  nad  showroomem  a 

přístavbou příjmu a výdeje vozidel tvoří sendvičové panely tl. 80 mm a nosný trapézový 

plech, který vynáší tepelnou izolaci tvořenou dvěma polystyrenovými deskami tl. 70 mm.

Dopravní dostupnost k objektu je pouze z východní strany z ulice Brněnská po 

silnici II/380.

3.   PROBLEMATIKA TRASY

Řešení  problematiky  trasy  vyplývá  z  velikosti  a  hmotnosti  vozidel  a  strojů 

použitých při výstavbě hrubé vrchní stavby. Největší a zároveň nejtěžší vozidlo je tahač 

MAN  TGX 18.440  spolu  s  návěsem  Schwarzmüller.  Jejich  společná  hmotnost  i  s 

nákladem ocelových prvků a dílců je maximálně 39 850 kg. Celková délka soupravy je 

potom cca 16,0 m.

3.1   Příjezd na staveniště

Příjezd na staveniště je možný pouze z ulice Brněnská, kdy se jedná o silnici 

II/380 vedoucí z Brna do Hodonína. Staveniště má jeden vjezd i výjezd skrze bránu, 

která je  dostatečně široká pro průjezd použitých vozidel a strojů.  V celém prostoru 

staveniště  je  dost  místa  pro  manipaluci  a  jízdu  tohoto  tahače  s  návěsem,  i  pro 

případnou odstávku vozu při  skládce materiálu.  Tento prostor  je  tvořen zpevněným 

povrchem určeným pro jízdu vozidel. 
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3.2   Primární doprava

Doprava materiálu  bude probíhat  z  nedalekého Bzence,  kde sídlí  dodavatel 

ocelové konstrukce. Trasa ze Bzence vede po silnici II/426 do Strážnice a následně po 

silnici I/55 až do Hodonína, kde se vozidlo napojí na zmiňovanou silnici II/380 vedoucí 

na místo určení.  Tato trasa měří  přesně 25,4 km a je  z hlediska nároků vozidla a 

rychlosti přepravy nejvýhodnější. Nachází se zde kritické body zakreslené ve výkrese 

B 2.1 – Širší vztahy dopravních tras. Body jsou kontrolovány s ohledem na poloměr 

zatáček a schopnost vozidla bezproblémově projet.

Kritické body:

1. bod zájmu – napojení z ulice Bzenecká na ulici Rybářská ve Strážnici

poloměr při najíždění je 9,8 m

2. bod zájmu – napojení z ulice Rybářská na ulici náměstí Svobody ve Strážnici 

poloměr při najíždění je 22,1 m

3. bod zájmu – napojení z ulice Panská na ulici Kostelní ve Strážnici

poloměr najíždění je 14,6 m

4. bod zájmu – zúžení na ulici Skalická kvůli historické strážné bráně

obousměrný průjezd šířky 6,95 m s upravenou předností

Všechny tyto poloměry při najíždění vyhoví.

4.   DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA TRASE

     Dej přednost v jízdě    Přikázaný směr jízdy přímo
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     Přednost před protijedoucími vozidly            Zákaz zastavení

5.   ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ A VYHLÁŠKY

Z  hlediska  nadměrné  dopravy  není  potřeba  zajišťovat  žádná  povolení. 

Souprava pro dopravu materiálu má maximální přípustnou hmotnost 39 850 kg, což je 

běžná hmotnost pro nákladní vozidla na českých komunikacích omezená 48 000 kg na 

silniční vozidlo. Hmotnost autojeřábu je 28 000 kg a také se bude pohybovat po vlastní 

ose. Na trase Bzenec – Hodonín se nenachází žádná hmotnostní omezení pro přejezd 

mostů, ani výšková omezení pro podjezd.

Zábor chodníku nepřipadá v úvahu, jelikož se v okolí řešeného objektu žádný 

nenachází. V okolí objektu je ovšem na silnici II/380 zákazová značka hlásící  „Zákaz 

zastavení“.  Proto se musí  dbát  na dodržení  tohoto zákazu a v žádném případě jej 

neporušovat.  Vozidla  budou  mít  volný  průjezd  z  odbočovacího  pruhu  silnice  II/380 

skrze bránu na staveniště, které je dost rozlehlé pro pohyb i takto velkých vozidel.

Zásah  do  vozovky  bude  opatřen  příslušnou  dopravní  značkou,  a  sice 

informativní provozní značkou – změna místní úpravy – „Pozor, výjezd vozidel stavby“. 

Toto musíme doložit situačním nákresem dopravního značení potvrzeným provozním 

oddělením Odboru dopravy MÚ Hodonín a Policií ČR.

Postupujeme dle:

• Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně  

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

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

předpisů § 25.
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1.   OBECNÉ INFORMACE
1.1.   Obecné informace o stavbě

Zájmová lokalita se nachází  ve stávající  průmyslové zóně Hodonín – sever,  u 

silnice II/380 vedoucí z Brna do Hodonína, ulice Brněnská a je umístěna v rovinatém 

terénu.  Nosný  systém  budovy  je  tvořen  ocelovými  skelety  a  doplňkovými  nosnými 

zděnými  konstrukcemi  z  cihel  POROTHERM.  Stropní  konstrukce  je  v  jedné  části 

vytvořena pomocí prefabrikovaných předpjatých železobetonových panelů, v části druhé 

pomocí ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy potom tvoří soustavy vazníků a 

vaznic  a  ocelové  válcované  nosníky  typu  IPE.  Střešní  plášť  nad  showroomem  a 

přístavbou příjmu a výdeje vozidel tvoří sendvičové panely tl. 80 mm a nosný trapézový 

plech, který vynáší tepelnou izolaci tvořenou dvěma polystyrenovými deskami tl. 70 mm.

1.2.   Obecné informace o procesu

Svislé nosné konstrukce showroomu, skladu ND a servisu jsou tvořeny ocelovými 

skelety a doplňkovými nosnými zděnými konstrukcemi.

Dělicí stěna mezi servisem a showroomem je vyzděna z cihel POROTHERM 40 

P+D P10 na MC 5,0.

Přístavba administrativní části, příjmu do servisu a výdeje nových vozidel budou 

kombinací ocelového skeletu a zděné konstrukce (POROTHERM 40 P+D P10).

2.   PŘIPRAVENOST
2.1.   Připravenost stavby

Musí  být  bezpodmínečně  zhotoveny  veškeré  práce  spojené  se  základy, 

vodorovná nosná konstrukce nad 1.  PP, izolace proti  vodě a zemní vlhkosti  a hrubé 

podlahy, abychom mohli začít s hrubou vrchní stavbou showroomu, skladu ND a servisu.

2.2.   Připravenost staveniště

Pozemek  je  po  celém  svém  obvodu  oplocen,  abychom  zamezili  přístupu 

nepovolaných osob na staveniště. Oplocení bude použito typu HERAS M200 a bude

do výšky 2,0 m. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Brněnská, ze silnice II/380, a je 

tvořen  uzamykatelnou  bránou.  Staveniště  zahrnuje  stavební  buňky  pro  sanitární  a 

hygienické  účely,  buňku  pro  kanceláře  stavbyvedoucího  a  mistrů,  buňku  pro  sklad 
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drobného nářadí. Povrch staveniště je zpevněn již od počátku, takže není potřeba řešit. 

Skládky jsou určeny pro dodávaný materiál pro výstavbu OK. Rozsah tohoto zařízení 

odpovídá  podmínkám  potřeb  pracovníků,  vzhledem k  časovému a  věcnému plánu 

postupu výstavby.

Pro  zařízení  staveniště  budou  zřízeny  staveništní  přípojky,  a  to  přípojka 

elektrické energie, kanalizační a vodovodní přípojka. Rozvod elektrické energie bude 

pomocí elektrické rozvodné skříně na 230 a 380 V, která bude napojena na elektrickou 

síť. Sanitární buňka pro odvod splašků bude napojena na kanalizační šachtu a přípojka 

vody bude napojena z vodoměru na vodovodní přípojce.

Základy,  úložné plochy,  zabetonované ocelové kotevní  desky apod.  se musí 

předat zbavené bednění s vytýčenými osami sloupů, výškově a směrově zaměřené v 

návaznosti na výchozí záměrné výškové a směrové body. Osa na základech musí být 

vyznačena trvalým způsobem. Na základě měření  se v záznamu o měření  uvedou 

skutečné  naměřené  odchylky.  Záznam  o  měření  musí  být  předán  při  převzetí 

staveniště.

2.3.   Předání a převzetí staveniště

Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti objednatele, stavebního dozoru 

a projektanta. Musí být předáno před zahájením montáže OK, vyklizené a vybavené ve 

smluvně dohodnutém stavu. Tato událost bude zaznamenána do stavebního deníku.

3.   MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
3.1.   Materiál

Pro výrobu ocelových konstrukcí  musí  být  použito materiálů předepsaných ve 

výrobní dokumentaci. Předepisuje-li konstrukční dokumentace dodávku hutního materiálu 

s  hutním atestem,  zajistí  se  jeho dodání.  Přípustné vady materiálu  jsou obsaženy v 

technických  dodacích  předpisech  jednotlivých  hutních  výrobků.  Vady  základního 

materiálu stanoví ČSN 42 0015. Vyrobené dílce musí být opatřeny základním a celkovým 

značením v souladu s výkresem montážního sestavení.

Svařovací materiál se volí podle mechanických vlastností, chemického složení a 

svařitelnosti základního materiálu. Elektrody pro ruční svařování, přídavné materiály pro 

svařování pod tavidlem a pro svařování v ochranné atmosféře plynů musí mít vlastnosti 

dle ČSN EN 759.

Šrouby,  matice  a  podložky  musí  odpovídat  příslušným  technickým  dodacím 

33



podmínkám. 

Celková  hmotnost  nosné  svislé  ocelové  konstrukce  je  15  995  kg.  Hmotnost 

uvedena bez spojovacího materiálu. Rezerva je uvedená v položkovém rozpočtu ve VRN 

ve výši 2%.

3.2.   Doprava

3.2.1.   Primární doprava

Primární  doprava bude zajištěna tahačem s  návěsem o délce  13,6  m.  Tímto 

návěsem budou dopraveny jak ocelové prvky pro nosnou svislou konstrukci, tak panely 

Kingspan pro její opláštění. Doprava bude probíhat z města Bzenec, kde sídlí dodavatel 

ocelové konstrukce i opláštění, do města Hodonín. Celková vzdálenost na jednu trasu činí 

25,4 km. 
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Ocelové profily – nosná svislá konstrukce

Název položky MJ množství
Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11375 kg 2819,6
Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 11375 kg 1344,1
Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli 11375 kg 1227,5
Tyč průřezu IPE 360, hrubé, jakost oceli 11375 kg 1198,9
Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli 11375 kg 122,7
Tyč průřezu U 240, hrubé, jakost oceli 11375 kg 353,4
Tyč průřezu U 280, hrubé, jakost oceli 11375 kg 690,8
Tyč průřezu HEA 240, hrubé, jakost oceli 11 375 kg 935,9
Ocel široká jakost S235 JRG2  160x20 mm kg 2409,7
Trubky bezešvé hl. jakost 11353.1  D 89x8,0 mm m 14,07
Trubky bezešvé hl. jakost 11353.0  D 127x6,3 mm m 136,90
Trubky bezešvé hl. jakost 11353.1  D 127x10 mm m 6,68
Trubka bezešvá hl. 11353.0  D 152,4x11 mm m 40,20
Trubka bezešvá hl. 11353.0  D 177,8x11 mm m 7,16

Další materiál – svislá konstrukce

Název položky MJ množství
502,39

Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" základní 480,00
Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" dvojnásobný 960,00

288,58

Panely stěnové Kingspan TF, jádro PUR tl. do 8 cm 
panel KS 1000 TF tl. 80 mm m2

m2

m2

Zasklívání výkladců dvojsklem do plochy 4 m2 sklem 
Float 4+4 mm m2



3.2.2.   Sekundární doprava

Při nakládání musí být dílce uchyceny tak, aby nebyly místně a celkově tvarově 

poškozeny, aby nebyly přetíženy a nebyla poškozena základní protikorozní ochrana. Toho 

docílíme vhodným obkládáním dřevěnými nebo jinými podložkami. U dílců, u kterých je 

žádoucí určitý způsob zavěšení, se vyznačí barevně vhodná místa pro umístění závěsu. 

Dílce musí  být  podloženy a upevněny tak,  aby se během dopravy neposunuly nebo 

nepřeklopily. Drobné dílce musí být svázány ve svazky. Stykový materiál se přišroubuje 

nebo připevní drátem k hlavním dílcům. Šrouby, matice a podložky se musí dopravovat 

konzervované v pevných bednách. 

3.3.   Skladování

Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn vhodným materiálem tak, 

aby vyhovoval zatížení z ukládané konstrukce, montážních a přepravních prostředků a 

bezpečnostním předpisům. Spodní hrana skladovaného materiálu musí být nejméně 300 

mm nad úrovní terénu. Výška prokládky mezi skladovanou OK musí být nejméně 100 mm 

s příhlédnutím k tvaru dílců. Výška skladovaných OK musí být nejvýše 2,0 m od úrovně 

terénu.  Skládka  musí  obsahovat  volné  manipulační  plochy  pro  překládání  materiálu. 

Skládka na staveništi  musí  být  vybavena zdvihacími a dopravními prostředky takové 

nosnosti, aby jimi bylo možné bezpečně dopravovat i nejtěžší dílce.

Šrouby, matice, podložky a jiný drobný materiál bude skladován ve stavebním 

kontejneru k tomu určenému, aby se zabránilo působení nepříznivých klimatických vlivů.

Skládky  ocelových  prvků  budou  vytvořeny  na  již  zhotovených  parkovacích 

plochách  na  staveništi.  Pro  rychlejší  montáž  budou  prvky  pokládány  po  obvodě 

zamýšlené ocelové konstrukce.

4.   PRACOVNÍ PODMÍNKY

Skládky  materiálu  budou  umístěny  v  oploceném  prostoru  staveniště.  Pro 

pomůcky  podléhající  povětrnostním  vlivům  bude  na  staveništi  umístěn  skladovací 

kontejner.  Všechny  pracovní  činnosti  budou  prováděny  za  příznivých  klimatických 

podmínek.  Za nepříznivé  klimatické  podmínky se  považuje  pokles  průměrné denní 

teploty  pod  +5°C.  Montážní  práce  je  nutno  přerušit  v  případě,  že  rychlost  větru 

přesáhne  8  m/s. Dalším  požadavkem  je,  aby  veškeré  práce  byly  provedeny 

kvalifikovanými osobami v daném odvětví, vazači musí mít platný vazačský průkaz a 
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obsluha  jeřábu  musí  disponovat  platným  strojnickým  průkazem.  Pod  zavěšenýmí 

břemeny nebo v jejich blízkosti  se nesmí pohybovat  žádné osoby.  Při  manipulaci  s 

břemeny je nutno dbát zvýšené opatrnosti.

Montážní  práce  řídí  vedoucí  montáže  a  v  jeho  nepřítomnosti  jím  pověřený 

šéfmontér, zapsaný do stavebně montážního deníku při přejímce staveniště od vyššího 

dodavatele  díla.  Montáž  provádějí  minimálně  3  kvalifikovaní  pracovníci  dle  pokynů 

šéfmontéra nebo vedoucího montáže. 

5.   PRACOVNÍ POSTUP

Ocelová  konstrukce  musí  být  vyrobena  podle  příslušné  konstrukční  a 

technologické dokumentace. Jakékoliv změny a odchylky v provedení OK proti schválené 

výrobní dokumentaci se projednají s jejím zpracovatelem.

5.1.   Příprava položek pro dílenskou montáž

Jednotlivé  položky  musí  být  vyrobeny  podle  předepsaného  technologického 

postupu a konstrukční dokumentace tak, aby se při sestavování daly volně složit, těsně 

na sebe dosedaly a aby nebyly překročeny mezní úchylky stanovené ČSN 73 2611 (resp. 

ČSN EN 1090-1). Před sestavením dílce musí být z položek odstraněn otřep, ostré hrany, 

struska apod.. Před sestavením dílce musí být předem provedena protikorozní ochrana 

na  plochách,  které  jsou  po  sestavení  nepřípustné.  U  složených  průřezů  je  nutno 

opracovat v sestaveném stavu styčné plochy kontaktních styků. Položky pro konstrukce 

nebo dílce všech výrobních skupin se označí razidly nebo barvou (např. bílou latexovou).

Ručně svařovat konstrukce nebo dílce a stehovat tupé svary u konstrukcí nebo 

dílců výrobní skupiny A a B smějí pouze svářeči se stupněm hodnocení B nebo C podle 

ČSN 05 0710. Svarové a k nim přiléhající plochy o šířce nejméně 20 mm se musí před 

svařováním odmastit,  vysušit  a zbavit všech nečistot, které nepříznivě ovlivňují  kvalitu 

svarů. Přídavný materiál musí být suchý.

5.2.   Dílenská montáž 

Konstrukce, popř. dílce se sestavují na pevných a nepoddajných plochách tak, 

aby v žádné jejich části nevznikly nežádoucí trvalé deformace. Pokud není v konstrukční 

dokumentaci  předepsáno  jinak,  musí  být  nadvýšení  konstrukce,  popř.  dílce  zajištěno 

tvarem, popř. opracováním položek nebo dílců. Provádění nadvýšení vytlačováním není 
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dovoleno. Rozměry a tvary dílců musí být upraveny tak, aby je bylo možno dopravovat a 

montovat na staveništi bez mimořádných opatření.

Pro  šroubové  spoje  musí  být  použito  šroubů  předepsaných  v  konstrukční 

dokumentaci. Délka šroubů musí být taková, aby po utažení přesahoval šroub z matice 

nejméně dvěma závity. Pod maticí šroubu musí být vždy vložena podložka a sice rovná 

nebo klínová. Klínová podložka musí být vložena i pod hlavu šroubu, není-li dosedací 

plocha  kolmá  k  šroubu.  Šrouby  se  smějí  dotahovat  normalizovanými  klíči  bez 

prodlužovacích pák nebo strojními utahováky utahovacím momentem stanoveným pro 

příslušný šroub. 

5.3.   Montáž konstrukce na staveništi

Podkladem pro samotnou montáž je dokumentace, která obsahuje projekt OK, 

projekt organizace výstavby, předepsání povrchové ochrany, výrobní výkresy a výkresy 

montážních sestavení OK, statické výpočty a výkaz materiálu a dílců.

Konstrukce musí být na staveništi sestavena bez násilného vkládání jednotlivých 

dílců tak, aby se zamezilo vzniku nežádoucích přídavných napětí jednotlivých částí. Při 

sestavování je dovoleno používat jen trnů z oceli menší tvrdosti, než má ocel montované 

konstrukce. Vrtat pomocné díry, které nejsou v dokumentaci, lze pouze se souhlasem 

zpracovatele projektové dokumentace.

Jednotlivé  dílce  musí  být  vzájemně sestaveny podle  výrobních  a  montážních 

výkresů. Byla-li konstrukce v dílně složena a podle toho označena, musí být při sestavení 

na  montáži  dodržena  návaznost  označených  dílců.  Není  dovoleno  je  zamontovat 

otočené, obrácené apod.. Není dovoleno montovat dílce bez dočasného podepření, je-li 

nebezpečí, že by vzniklo napětí, které by ohrozilo stabilitu konstrukce. Příhradové nosníky 

mohou  být  podepřeny  jen  ve  styčnících,  pokud  není  staticky  prokázána  možnost  i  

mimostyčného podepření. Dočasné podpěry, závěsy apod. nesmí být odstraněny dříve, 

dokud není zabezpečena stabilita konstrukce podle projektu.

Montážní styky musí být v průběhu montáže spojeny nejméně tolika spojovacími 

prvky, aby přenesly vlastní tíhu dílce, dílců nesených a síly vyvozené v konstrukci při 

montáži. 

Doporučuje se používat  blokové montáže,  aby se využilo  těžkých montážních 

mechanismů. Bloky pro blokovou montáž musí být sestaveny na pevných, nepoddajných 

podporách tak, aby byl dodržen tvar a nadvýšení předepsané v dokumentaci. Příhradové 

nosníky velkých rozpětí se zpravidla sestavují do montážních bloků ve vodorovné poloze, 

aby se dodrželo nadvýšení v nenapjatém stavu. Jednotlivé dílce v montážních blocích 

musí být zabezpečeny ztužidly tak, aby v průběhu montáže nedošlo ke ztrátě stability 
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polohy a tvaru, k vzniku lokálních deformací, nadměrných průhybů apod.. 

Sestavené bloky konstrukcí se při montáži ukládají na montážní podložky, které 

slouží k vyrovnání konstrukce a vytvoření mezery pro podlití.

Závity kotevních šroubů musí být při montáži chraněny proti poškození.

Po sestavení musí být celá konstrukce vyrovnána výškově i směrově v mezích 

povolených tolerancí dle ČSN 73 2611 (resp. ČSN EN 1090-1). Po vyrovnání konstrukce 

je možno dokončit montážní styky a dotáhnout kotevní šrouby, aby matice plně dosedaly 

a zabezpečit je proti uvolnění.

Svařování  na staveništi  je  nutno omezit  na  nejmenší  možnou míru.  Musí  být 

zajištěna jakost  provedeného svaru.  Záznamy o postupu a provedených svářečských 

pracích na montáži se zaznamenají do montážního deníku.

6.   PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Všechny osoby pracující na stavbě mají požadovanou kvalifikaci pro provádění 

montážních  prací  ocelové  konstrukce,  kterou  mohou  doložit  certifikátem,  pro  daný 

pracovní úkon. Obsluha pracovních plošin se prokáže průkazem k obsluze pracovních 

plošin.  Všichni  pracovníci  jsou  seznámeni  s  bezpečnostními  předpisy  práce  na 

staveništi, ochranou životního prostředí a jsou zdravotně způsobilí vykonávat montážní 

práce. Hlavní zodpovědnost na stavbě přebírá stavbyvedoucí,  dohlížet na montážní 

práce bude šéfmontér.

• 1 šéfmontér – řídí a kontroluje správné provádění práce

• 3 montážní pracovníci – montážní práce

• 1 obsluha plošiny

• 1 jeřábník (platný průkaz)

7.   STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY
7.1.   Stroje

• Tahač MAN TGX 18.440 (doprava materiálu)

• Plachtový návěs Schwarzmüller (dorpava materiálu)

• Autojeřáb Tatra AD 28 T (montáž prvků)

• Montážní plošina AVIA MP-13 (montáž prvků)

• Montážní plošina Genie GS 2032 (montáž panelů opláštění)
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• Vrtačka MAKITA DP4003K (montáž prvků)

• Aku rázový utahovák MAKITA BTW450RFE (montáž prvků)

• Úhlová bruska MAKITA GA9040RF01 (montáž prvků)

• Svářecí agregát MIG MAG ISKRAVAR 250 ECOLINE (svařování)

Také viz. B 1.5 - Katalog strojů.

7.2.   Nářadí a pomůcky

• Normalizované klíče na šrouby

• Úvazky

• Měřidla – vodováha, metr, pásmo

• Svařovací dráty

• Vrtáky

7.3.   Pomůcky BOZP

Brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba a reflexní vesta. Dále úvazky 

(popruhy) pro bezpečnou práci ve výškách dle NV č. 362/2005 Sb. Svařovací štít pro 

případnou práci se svařovacím agregátem.

8.   JAKOST A KONTROLA KVALITY
8.1.   Vstupní kontrola

Použitý  materiál  (základní,  spojovací,  přídavný)  musí  vyhovovat  příslušnému 

materiálovému listu nebo zvlášť  sjednaným podmínkám. Hutní  materiál,  u  kterého je 

vyžadován  hutní  atest,  tento  bude mít.  Základní  materiál  musí  odpovídat  příslušným 

technickým dodacím podmínkám a rozměrovým normám hutních výrobků.  Jednotlivé 

položky musí být vyrobeny podle předepsaného technologického postupu a konstrukční 

dokumentace tak, aby se při sestavování daly volně složit, těsně na sebe dosedaly a aby 

nebyly překročeny mezní úchylky stanovené ČSN 73 2611 (resp. ČSN EN 1090-1) (např. 

rozteče děr). 

Na svařených dílcích se u konstrukcí všech výrobních skupin kontrolují rozměry 

svaru, vnější znaky rozhodující pro posouzení jakosti, nadvýšení a deformace. Tupé svary 

se při namátkové kontrole prozáří nebo se k jejich kontrole použije ultrazvuk.
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Při převzetí konstrukce, popř. dílce u výrobce se kontroluje zda byla vyrobena 

podle konstrukční dokumentace, z předepsaného materiálu, podle normy ČSN 73 2601 

(resp. ČSN EN 1090-1) a s dodržením mezních úchylek podle ČSN 73 2611 (resp. ČSN 

EN 1090-1). 

O provedení přejímky konstrukce, popř. dílce se provede zápis o převzetí.

8.2.   Mezioperační kontrola

Musíme dbát na dodržení předepsaného postupu prací, následnosti montážních 

operací. Při nutnosti svařování na staveništi na dodržování sledu svarů, technologických 

parametrů svařování, jako jsou pořadavky na případný předehřev a teplotu po provedení 

svaru, jakosti svarových spojů dle požadavků montážní dokumentace. Dále kontrolujeme 

kvalitu  provedení  šroubových  spojů  a  třecích  spojů,  dodržení  rozměrů  smontované 

ocelové  konstrukce  dle  ČSN 73  2611  (resp.  ČSN EN 1090-1).  Provedeme kontrolu 

způsobilosti svářečů, montážníků a jiných odborných pracovníků (jeřábník, vazač, apod.), 

nasazení vhodných a fungujících montážních zařízení a strojů.

Za  provedení  kontrolních  a  zkušebních  činností  při  montáži  OK  podle  KZP 

odpovídá vedoucí montáže – šéfmontér. Nutné je včasné vyzvání kontrolorů a zkušeben k 

provedení těchto kontrol a zkoušek.

8.3.   Výstupní kontrola

Po dokončení všech montážních prací se uskuteční prověrka dokončenosti, která 

stanoví vhodnost konstrukce pro montážní prohlídku. Dokumentem výstupní kontroly je 

zápis o výstupní kontrole montáže OK, ve které musí být určeno, zda je nebo není OK 

připravena k provedení montážní prohlídky.

Při převzetí předloží montážní organizace doklady o kontrole prací, u kterých byla 

tato kontrola předepsána, a to:

• radiogramy  svarů  a  jejich  vyhodnocení  dle  ČSN  05  1305  (resp.  ČSN  EN 

12517),  nebo  osvědčení  o  zkouškách ultrazvukem a jejich  vyhodnocení  dle 

ČSN EN 1713,

• potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky od výrobce,

• záznamy o měření smontované OK dle ČSN 73 2611 (resp. ČSN EN 1090-1),

• osvědčení o jakosti a kompletnosti montáže.
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Je-li předepsána zatěžovací zkouška, provede se dle ČSN 73 2030 a ČSN 73 

2035. Mezní úchylky smontované OK jsou stanoveny normou ČSN 73 2611 (resp. ČSN 

EN 1090-1).

8.4.   Montážní prohlídka

Při  montážní  prohlídce  smontované  OK před  převzetím  se  kontroluje,  zda  je 

konstrukce provedena podle projektové a konstrukční dokumentace, podle ustanovení 

normy ČSN 73 2601 (resp. ČSN EN 1090-1), podle podmínek stanovených smlouvou a 

popř.  podle  zvláštních  předpisů  pro  danou  konstrukci.  Zjištěné  závady  musí  být  do 

převzetí odstraněny. 

Montážní  prohlídku  řídí  objednatel.  Prohlídky  se  účastní  vedoucí  montáže, 

projektant  OK,  případně i  výrobce.  Při  této prohlídce se kontrolují  doklady výrobní  a 

montážní dokumentace, provede se vlastní odborná prohlídka konstrukce a na závěr se 

sestaví zápis o této montážní prohlídce. 

O převzetí  smontované konstrukce se sepíše zápis o převzetí  do montážního 

deníku.

Také viz. B 1.6.1 – Kontrolní a zkušební plán – Nosná svislá ocelová konstrukce.

9.   BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při montáži OK je třeba dodržovat  bezpečnost  práce při  stavebních pracích, 

dodržovat  zásady požární  ochrany,  vybavovat  pracovníky ochrannými  a  pracovními 

pomůckami, provádět pravidelná školení o bezpečnosti práce. Dále je nutno se řídit:

 

• Nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

• Nařízením  vlády  č.  378/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí

• Nařízením vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení  

a zasílání záznamů o úrazu

• Nařízením vlády č. 495/2001 Sb.,  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a  

dezinfekčních prostředků
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• Nařízením  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění  

bezpečnostních značek a zavedení signálů

• Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí

• Nařízením  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do  

hloubky

10.   EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odpady se budou na staveništi třídit. Ostatní vzniklé odpady budou likvidovány 

smluvním partnerem na základě  smluv o likvidaci – zajistí  dodavatel,  dle programu 

odpadového hospodářství s kódem odpadu a identifikací smluvního likvidátora s licencí 

k této činnosti.

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

• Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

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

• ČSN 83  8030  –  Skladování  odpadů  -  Základní  podmínky  pro  navrhování  a  

výstavbu skládek – 04/2002
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Katalog odpadů
Kód Název Kategorie

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O
12 01 13 Odpady ze svařování O

12 01 20 N
ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ)
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 04 02 Hliník O
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N

20 01 01 Papír a lepenka O
20 03 01 Směsný komunální odpad O

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH 
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné 
látky

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ 
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
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1.   OBECNÉ INFORMACE
1.1.   Obecné informace o stavbě

Zájmová lokalita se nachází  ve stávající  průmyslové zóně Hodonín – sever,  u 

silnice II/380 vedoucí z Brna do Hodonína, ulice Brněnská a je umístěna v rovinatém 

terénu.  Nosný  systém  budovy  je  tvořen  ocelovými  skelety  a  doplňkovými  nosnými 

zděnými  konstrukcemi  z  cihel  POROTHERM.  Stropní  konstrukce  je  v  jedné  části 

vytvořena pomocí prefabrikovaných předpjatých železobetonových panelů, v části druhé 

pomocí ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy potom tvoří soustavy vazníků a 

vaznic  a  ocelové  válcované  nosníky  typu  IPE.  Střešní  plášť  nad  showroomem  a 

přístavbou příjmu a výdeje vozidel tvoří sendvičové panely tl. 80 mm a nosný trapézový 

plech, který vynáší tepelnou izolaci tvořenou dvěma polystyrenovými deskami tl. 70 mm.

1.2.   Obecné informace o procesu

Střešní  plášť  nad  showroomem  a  přístavbou  příjmu  a  výdeje  vozidel  tvoří 

sendvičové panely tl. 80 mm, které jsou tvořeny dvěma ocelovými plechy, mezi kterými je 

vrstva  tepelné  izolace  z  tvrzené  polyuretanové  pěny.  Tyto  střešní  panely  od  firmy 

KINGSPAN typu KS 1000 SX budou připevněny pomocí samovrtných šroubů s gumovým 

těsněním.

2.   PŘIPRAVENOST
2.1.   Připravenost stavby

Musí  být  bezpodmínečně  zhotoveny  veškeré  práce  spojené  se  základy, 

vodorovná nosná konstrukce nad 1.  PP, izolace proti  vodě a zemní vlhkosti  a hrubé 

podlahy, abychom mohli začít s hrubou vrchní stavbou showroomu, skladu ND a servisu.

2.2.   Připravenost staveniště

Pozemek  je  po  celém  svém  obvodu  oplocen,  abychom  zamezili  přístupu 

nepovolaných osob na staveniště. Oplocení bude použito typu HERAS M200 a bude

do výšky 2,0 m. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Brněnská, ze silnice II/380, a je 

tvořen  uzamykatelnou  bránou.  Staveniště  zahrnuje  stavební  buňky  pro  sanitární  a 

hygienické  účely,  buňku  pro  kanceláře  stavbyvedoucího  a  mistrů,  buňku  pro  sklad 

drobného nářadí. Povrch staveniště je zpevněn již od počátku, takže není potřeba řešit. 
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Skládky jsou určeny pro dodávaný materiál pro výstavbu OK. Rozsah tohoto zařízení 

odpovídá  podmínkám  potřeb  pracovníků,  vzhledem k  časovému a  věcnému plánu 

postupu výstavby.

Pro  zařízení  staveniště  budou  zřízeny  staveništní  přípojky,  a  to  přípojka 

elektrické energie, kanalizační a vodovodní přípojka. Rozvod elektrické energie bude 

pomocí elektrické rozvodné skříně na 230 a 380 V, která bude napojena na elektrickou 

síť. Sanitární buňka pro odvod splašků bude napojena na kanalizační šachtu a přípojka 

vody bude napojena z vodoměru na vodovodní přípojce.

Základy,  úložné plochy,  zabetonované ocelové kotevní  desky apod.  se musí 

předat zbavené bednění s vytýčenými osami sloupů, výškově a směrově zaměřené v 

návaznosti na výchozí záměrné výškové a směrové body. Osa na základech musí být 

vyznačena trvalým způsobem. Na základě měření  se v záznamu o měření  uvedou 

skutečné  naměřené  odchylky.  Záznam  o  měření  musí  být  předán  při  převzetí 

staveniště.

2.3.   Předání a převzetí staveniště

Staveniště se předává zpravidla za přítomnosti objednatele, stavebního dozoru 

a projektanta. Musí být předáno před zahájením montáže OK, vyklizené a vybavené ve 

smluvně dohodnutém stavu. Tato událost bude zaznamenána do stavebního deníku.

3.   MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
3.1.   Materiál

Střešní panely Kingspan dovezené od dodavatele musí mít certifikát od výrobce, 

dokazující jejich jakost. Pro opláštění střechy budou použity střešní panely typu Kingspan 

KS 1000 SX tloušťky 80 mm. Přípustné vady materiálu jsou obsaženy v technických 

dodacích předpisech. Dodané dílce musí být opatřeny značením v souladu s výkresem 

montážního sestavení střešního pláště.

Pro upevnění panelů se budou používat nerezové samovrtné šrouby s gumovým 

těsněním proti vniku vody pod hlavu šroubu.
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Střešní panely KINGSPAN – opláštění střechy

Název položky MJ množství
Panely střešní Kingspan SX, jádro PUR tl. 8 cm 588,00

ks Cca 2000

m Cca 700

m2

Nerezové samovrtné šrouby s gumovým těsněním 
5,5 x 115 mm
PE samolepicí páska FASTH TAPE PERENNATOR 
PEB



Po rozepsání materiálu dostáváme:

• střešní panely 1,10 x 7,00 m – 78ks (600,6 m2)

• šrouby po 300 mm – 1890ks

• PE páska – 670 m

3.2.   Doprava

3.2.1.   Primární doprava

Primární  doprava bude zajištěna tahačem s  návěsem o délce  13,6  m.  Tímto 

návěsem budou dopraveny střešní panely Kingspan, které se přepravují  ve svazcích, 

uzpůsobených k automobilové dopravě. Během dopravy musí být svazky zabezpečeny 

proti poškození. Doprava bude probíhat z města Bzenec, kde sídlí dodavatel opláštění, 

do města Hodonín. Celková vzdálenost na jednu trasu činí 25,4 km. 

3.2.2.   Sekundární doprava

Při nakládání musí být dílce uchyceny tak, aby nebyly místně a celkově tvarově 

poškozeny. Toho docílíme použitím pásových textilních úvazků (kurtů) a dřevěných rozpěr 

minimálně o 5 cm delších než je šířka svazku panelů. Dle délky panelů se určí počet 

úvazků s ohledem na max. vzdálenost mezi nimi, a sice nejvýše 4 m. Volný konec nesmí 

být delší než 3 m (viz. Obrázek 1). Dílce musí být podloženy a upevněny tak, aby se 

během  dopravy  neposunuly  nebo  nepřeklopily.  Při  rozdělání  balíku  může  být 

manipulováno pouze s jednotlivými panely, nikoli 2 a více panely najednou.

Obrázek 1:  
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3.3.   Skladování

Povrch skládky musí být odvodněn, urovnán a zpevněn vhodným materiálem tak, 

aby vyhovoval  zatížení  z ukládaných panelů,  montážních a přepravních prostředků a 

bezpečnostním předpisům.  Dále  je  nutné zabránit  shromažďování  vody mezi  panely, 

čehož dosáhneme mírným sklonem v podélném směru panelů pro lepší odtok vody a 

přikrytím plachtou. Spodní hrana skladovaného materiálu musí být na podložkách, které 

jsou součástí  balíku.  Nesmí ležet  volně na terénu,  musí  být  chráněny proti  přímému 

slunečnímu záření a nadměrnému zatížení panelů.  Výška skladovaní  je dána výškou 

balíků, tzn. že nikdy nesmí ležet 2 a více balíků na sobě. Skládka musí obsahovat volné 

manipulační plochy pro překládání materiálu. Skládka na staveništi musí být vybavena 

zdvihacími  a  dopravními  prostředky  takové  nosnosti,  aby  jimi  bylo  možné  bezpečně 

dopravovat i svazky či jednotlivé panely. Ochranná fólie na panelech je vždy z exteriérové 

strany a musí být odstraněna nejpozději do 4 dnů od montáže, nejdéle však do 10 týdnů 

od data dodání panelů na stavbu.

Samovrtné šrouby a jiný drobný materiál bude skladován ve stavebním kontejneru 

k tomu určenému, aby se zabránilo působení nepříznivých klimatických vlivů.

Skládky panelů budou vytvořeny na již  zhotovených parkovacích plochách na 

staveništi. 

4.   PRACOVNÍ PODMÍNKY

Skládky  materiálu  budou  umístěny  v  oploceném  prostoru  staveniště.  Pro 

pomůcky  podléhající  povětrnostním  vlivům  bude  na  staveništi  umístěn  skladovací 

kontejner.  Všechny  pracovní  činnosti  budou  prováděny  za  příznivých  klimatických 

podmínek. Za nepříznivé klimatické podmínky pro montáž panelů se považuje pokles 

průměrné denní teploty pod -10°C, nebo překročení teploty nad +40°C. Montážní práce 

je nutno přerušit v případě, že rychlost větru přesáhne 8 m/s. Dalším požadavkem je, 

aby veškeré práce byly provedeny kvalifikovanými osobami v daném odvětví, vazači 

musí  mít  platný  vazačský  průkaz  a  obsluha  jeřábu  musí  disponovat  platným 

strojnickým  průkazem.  Pod  zavěšenýmí  břemeny  nebo  v  jejich  blízkosti  se  nesmí 

pohybovat žádné osoby. Při manipulaci s břemeny je nutno dbát zvýšené opatrnosti. 

Po ukončení směny se musí pracovníci ujistit o ukotvení panelů všemi šrouby. Dále na 

střeše můžou zůstat pouze svazky panelů, nikoli jednotlivé panely.

Montážní  práce  řídí  vedoucí  montáže  a  v  jeho  nepřítomnosti  jím  pověřený 

šéfmontér, zapsaný do stavebně montážního deníku při přejímce staveniště od vyššího 
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dodavatele  díla.  Montáž  provádějí  minimálně  3  kvalifikovaní  pracovníci  dle  pokynů 

šéfmontéra nebo vedoucího montáže. 

5.   PRACOVNÍ POSTUP

Ocelová  konstrukce  musí  být  vyrobena  podle  příslušné  konstrukční  a 

technologické dokumentace. Jakékoliv změny a odchylky v provedení OK proti schválené 

výrobní dokumentaci se projednají s jejím zpracovatelem.

5.1.   Příprava montáže

Před montáží  prvního panelu je  nutné si  vytvořit  pomocnou pracovní  plošinu. 

Svazek se dopraví na střechu pomocí jeřábu na místo, které je dostatečně únosné pro 

zatížení celým balíkem panelů. Jednotlivé panely se na místo určení roznáší ručně, popř. 

za použití jeřábu s potřebným dosahem. Před položením panelu na své místo je nutné dle 

realizační  dokumentace  osadit  PE  samolepicí  těsnicí  pásky  na  nosnou  konstrukci  a 

spodní díly oplechování. Střešní panely typu Kingspan KS 1000 SX (trapézový plech o 

třech vlnách z jedné strany) jsou za sucha a při malém spádu střechy pochůzné. Toto 

ovšem platí až po jejich ukotvení šrouby do ocelové konstrukce. Přesto se doporučuje 

použít roznášecí desky. Při montáži dodržujeme sled pokládání panelů, a sice řady od 

žlabu ke hřebeni. Pokud ve volné vlně panelu není nalepena těsnicí páska nebo je jakkoli 

poškozena, je nutné tuto pásku před montáží nalepit. 

5.2.   Montáž a upevnění panelů 

Před připevněním panelu se musíme ujistit o jeho správném umístění. Proto se 

doporučuje na ocelovou konstrukci nakreslit kontrolní rysky. Dále se ujistíme, zda řádně 

sedí podélný spoj panelů (viz. Obrázek 2), aby byla zaručena těsnost tohoto spoje. Dále 

se doporučuje tento podélný spoj  přelepit  krycí  samolepicí  páskou.  Při  montáži  stačí 

připevnit  panel  pouze dvěma šrouby,  avšak před ukončením směny musí  být  panely 

připevněny všemi šrouby. Před finálním připevněním k ocelové konstrukci se sešroubují 

podélné spoje (zámky) panelů samovrtnými šrouby o Ø 4,8 mm na vlně ve vzdálenosti 

max. 300 mm. Před konečným dotažením šroubů je zapotřebí v místě spoje odstranit 

ochrannou fólii. Odstranění veškeré fólie proběhne po kompletní montáži.

Šrouby  se  smějí  dotahovat  strojními  utahováky  utahovacím  momentem 

stanoveným pro příslušný šroub. 
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Obrázek 2:  

Záznamy  o  postupu  a  provedených  pracích  při  montáži  se  zaznamenají  do 

stavebního deníku.

6.   PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Všechny osoby pracující na stavbě mají požadovanou kvalifikaci pro provádění 

prací, kterou mohou doložit certifikátem, pro daný pracovní úkon. Obsluha pracovních 

plošin  se  prokáže  průkazem  k  obsluze  pracovních  plošin.  Všichni  pracovníci  jsou 

seznámeni  s  bezpečnostními  předpisy  práce  na  staveništi,  ochranou  životního 

prostředí a jsou zdravotně způsobilí vykonávat montážní práce. Hlavní zodpovědnost 

na stavbě přebírá stavbyvedoucí, dohlížet na montážní práce bude šéfmontér.

• 1 šéfmontér – řídí a kontroluje správné provádění práce

• 3 montážní pracovníci – montážní práce

• 1 jeřábník (platný průkaz)

7.   STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY
7.1.   Stroje

• Tahač MAN TGX 18.440 (doprava materiálu)

• Plachtový návěs Schwarzmüller (dorpava materiálu)

• Autojeřáb Tatra AD 28 T (vyzvednutí panelů)

• Vrtačka MAKITA DP4003K (montáž panelů)
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• Aku rázový utahovák MAKITA BTW450RFE (montáž panelů)

• Přímočará pila s předkyvem MAKITA 4350 FCT (krácení panelů)

Také viz. B 1.5 - Katalog strojů.

7.2.   Nářadí a pomůcky

• Gola sestava

• Pásové textilní úvazky (kurty)

• Měřidla – vodováha, metr, pásmo, úhelník, pravítko

• Vrtáky

• Pilové listy na kov

• Nůžky na plech

7.3.   Pomůcky BOZP

Brýle,  rukavice,  pracovní  oděv,  pevná  (protiskluzná)  obuv,  přilba  a  reflexní 

vesta. Dále úvazky (popruhy) pro bezpečnou práci ve výškách dle NV č. 362/2005 Sb. 

8.   JAKOST A KONTROLA KVALITY

Také viz. B 1.6.2 - Kontrolní a zkušební plán – Střešní plášť.

8.1.   Vstupní kontrola

Použitý materiál (základní, spojovací) musí vyhovovat příslušnému materiálovému 

listu nebo zvlášť sjednaným podmínkám. Základní materiál musí odpovídat příslušným 

technickým dodacím podmínkám a rozměrům. Každá položka také musí mít ochrannou 

fólii z exteriérové strany. Jednotlivé položky musí být vyrobeny tak, aby do sebe těsně 

dosedaly a nebyly překročeny mezní odchylky. Spojovací materiál je navržen z nerezi.

Musíme také dbát na správný postup při manipulaci s materiálem a následném 

skladování (dle TP – skladování, B 2.4 – Zařízení staveniště).

O  provedení  přejímky  materiálu  se  provede  zápis  o  převzetí  do  stavebního 

deníku.
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8.2.   Mezioperační kontrola

Musíme  dbát  na  dodržení  předepsaného  postupu  montáže  panelů.  Dále 

kontrolujeme kvalitu provedení kotvení každého panelu do ocelové konstrukce, dodržení 

rozměrů  smontovaného  střešního  pláště  (dle  PD).  Provedeme  kontrolu  způsobilosti 

montážníků a jiných odborných pracovníků (jeřábník, vazač, apod.), nasazení vhodných a 

fungujících montážních zařízení a strojů.

Kontrola klimatických podmínek (dle bodu 4. Pracovní podmínky). Tzn. především 

rychlost větru, kterou hlídá jeřábník a vedoucí montážní čety, kvůli případnému přerušení 

práce.  Vedoucí  montážníků  také  dohlédne  na  užívání  předepsaných  pracovních 

pomůcek.

Za provedení kontrolních a zkušebních činností při montáži opláštění odpovídá 

vedoucí montáže. Nutné je včasné vyzvání kontrolorů a zkušeben k provedení těchto 

kontrol a zkoušek.

8.3.   Výstupní kontrola

Po dokončení všech prací se uskuteční výstupní kontrola. Dokumentem výstupní 

kontroly je zápis o této kontrole, ve které musí být určeno, zda je opláštění provedeno 

podle projektové dokumentace, popř. podle podmínek stanovených smlouvou. Prohlídky 

se účastní vedoucí montáže a projektant. 

Dále se kontroluje také upevnění panelů a jejich těsnost, čistota konstrukce po 

stavebních pracích. Ochranná fólie musí být po ukončení prací odstraněna. Nečistoty v 

podobě ocelových pilin by mohly způsobit zabarvení povrchu panelu korozními produkty. 

Jiné nečistoty mohou také způsobit předčasnou místní korozi, proto musí být povrch čistý.

9.   BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI - BOZP

Při  montáži  panelů  je  třeba  dodržovat  bezpečnost  práce  na  staveništi, 

dodržovat  zásady požární  ochrany,  vybavovat  pracovníky ochrannými  a  pracovními 

pomůckami, provádět pravidelná školení o bezpečnosti práce. Při práci ve výšce musí 

být zajištěna bezpečnost nejen ve výšce, ale též ochrana osob nad a pod prací ve 

výšce, včetně potřebného odstupu od místa prací ve výšce. Dále je nutno se řídit:

 

• Nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
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• Nařízením  vlády  č.  378/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí

• Nařízením vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení  

a zasílání záznamů o úrazu

• Nařízením vlády č. 495/2001 Sb.,  kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky  

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a  

dezinfekčních prostředků

• Nařízením  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění  

bezpečnostních značek a zavedení signálů

• Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí

• Nařízením  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do  

hloubky

10.   EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Odpady se budou na staveništi třídit. Ostatní vzniklé odpady budou likvidovány 

smluvním partnerem na základě  smluv o likvidaci – zajistí  dodavatel,  dle programu 

odpadového hospodářství s kódem odpadu a identifikací smluvního likvidátora s licencí 

k této činnosti.

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

• Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

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

• ČSN 83  8030  –  Skladování  odpadů  -  Základní  podmínky  pro  navrhování  a  

výstavbu skládek, 04/2002
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Katalog odpadů
Kód Název Kategorie

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ)
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

15 01 02 Plastové obaly O
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N

20 01 01 Papír a lepenka O
20 03 01 Směsný komunální odpad O

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH 
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 
ODĚVY JINAK NEURČENÉ

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ 
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
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OPLOCENÍ, TRVALÉ DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY 
A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ

Staveniště  včetně  jeho  zázemí  bude  realizováno  na  parcelách,  které  jsou  ve 

vlastnictví TOP CENTRUM car s.r.o.. Plošná výměra staveniště je 13 800 m2.

Pozemek je rovinatý a k sejmutí ornice dojde jen v minimální míře, jelikož většina 

ploch je  nyní  zastavěna nebo zpevněna.  Sejmutá ornice bude použita ke konečným 

terénním úpravám.

Oplocení staveniště v délce cca 500 m bude provedeno po celém jeho obvodu. 

Bude provedeno mobilním oplocením od firmy TOI TOI s.r.o. do výšky 2,0 m a v místě 

vjezdu na staveniště bude uzamykatelná brána.

Příjezd na staveniště je řešen ze silnice II/380.

2.   VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Významné sítě technické infrastruktury prochází  pod staveništěm a pod silnicí 

II/380 ve východní části. Jedná se o potrubí splaškové a dešťové kanalizace, vodovod, 

plynovod a elektrický proud NN. Tyto sítě nebudou mít negativní vliv na průběh výstavby.

3.   NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, 
ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ APOD.

Staveniště bude napojeno na vodovod ve stávající vodoměrné šachtě, která slouží 

pro zásobování vodou objektu Vista car. V tomto prostoru je proveden vodovodní řad z 

PVC ø160 mm, který je napojen na veřejný vodovod. 

Napojení  na  kanalizaci  je  provedeno  na  východní  straně  staveniště  do  nově 

dokončené splaškové přípojky od areálu Vista car. Dešťová kanalizace bude napojena na 

kanalizaci SUS Hodonín v krajnici silnice II/380, na ulici Brněnská.

Objekt  bude připojen na NN kabelem vedeným ze stávajícího pilíře na rozmezí 

areálů TOP CENTRUM car a Vista car. Kabel přípojky NN bude ukončen v poli měření 

rozvodny NN objektu TOP CENTRUM car.

Odvodnění staveniště se nepředpokládá.

4.    ÚPRAVY  Z  HLEDISKA BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY 
ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ NUTNÝCH ÚPRAV PRO 
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OSOBY  S  OMEZENOU  SCHOPNOSTÍ  POHYBU  A 
ORIENTACE

Rozestavěná  stavba  bude  z  důvodu  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  opatřena 

zábranami proti vniku nepovolaných osob. Všechny stavební práce budou provedeny ve 

smyslu  nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a platných a doporučených ČSN. 

Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou nutné.

5.    USPOŘÁDÁNÍ  A  BEZPEČNOST  STAVENIŠTĚ  Z 
HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ

Staveniště  nebude  mít  vliv  na  širokou  veřejnost  a  okolí.  K  žádným záborům 

nedojde a provoz na silnici II/380 nebude omezen.

6.    ŘEŠENÍ  ZAŘÍZENÍ  STAVENIŠTĚ  VČETNĚ  VYUŽITÍ 
NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

Jako  sociální  zařízení  na  staveništi  bude  po  celou  dobu  výstavby  sloužit 

přistavená buňka typu SK1 o rozměrech 6,0 x 2,5 m (15 m2). Jako kancelář bude sloužit 

buňka typu BK1 o rozměrech 6,0 x 2,5 m (15 m2). Dále se bude na staveništi vyskytovat 

kontejner pro skladování drobného materiálu a nářadí typu LK1 o rozměrech 6,0 x 2,5 m 

(15 m2).

Způsob dodávky vody a elektrické energie pro zařízení staveniště, její měření a 

financování  pro  účely  stavby  bude  stanoveno  smluvně.  Zařízení  staveniště  a  účel 

jednotlivých  ploch  se  může  v  průběhu  stavby  částečně  pozměnit  dle  konkrétních 

požadavků stavby.

7.    POPIS  STAVEB  ZAŘÍZENÍ  STAVENIŠTĚ  VYŽADUJÍCÍ 
OHLÁŠENÍ
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Dle zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon),  §104  odst.  2  vyžadují  ohlášení  dočasné  přípojky  splaškové  kanalizace  k 

odvodu odpadu ze sociálních zařízení, buňky zařízení staveniště a oplocení staveniště 

sousedící s veřejnou komunikací.

8.    STANOVENÍ  PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z 
HLEDISKA  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ,  PLÁN 
BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ  PŘI  PRÁCI  NA 
STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. O ZAJIŠTĚNÍ 
DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI

Bezpečnost práce bude v souladu s platnými normami a předpisy. Podle BOZP by 

neměl být žádný nepovolaný pracovník v blízkosti a v dosahové vzdálenosti pracujícího 

stroje,  aby  nedošlo  ke  zranění.  U  každého  pracovníka  jsou  vyžadovány  pracovní  a 

ochranné  pomůcky  k  zajištění  jeho  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci.  Všichni 

pracovnící pohybující se po staveništi budou proškoleni.

9.   PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ

Realizace  technologické  etapy  se  bude  řídit  dle  zákonu  č.  17/1992  Sb.,  o 

životním prostředí, zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, vyhlášky č. 383/2001 Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady a dále dle 

ČSN 83 8030 – Skladování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu 

skládek 04/2002, vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.
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Katalog odpadů
Kód Název Kategorie

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O
12 01 13 Odpady ze svařování O

12 01 20 N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 04 02 Hliník O
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N

20 01 01 Papír a lepenka O
20 03 01 Směsný komunální odpad O

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH 
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné 
látky

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ 
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

Katalog odpadů
Kód Název Kategorie

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ)
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

15 01 02 Plastové obaly O
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N

20 01 01 Papír a lepenka O
20 03 01 Směsný komunální odpad O

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH 
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 
ODĚVY JINAK NEURČENÉ

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ 
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU



10.     ORIENTAČNÍ  LHŮTY  VÝSTAVBY  A  PŘEHLED 
ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ

Předpokládaná lhůta výstavby         61 dní

Zahájení výstavby:     1.7.2013

Ukončení výstavby:   30.8.2013
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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Prodejní areál TOP CENTRUM car s.r.o.

Místo stavby: ul. Brněnská 4031, Hodonín

Městský úřad: Hodonín

Investor: TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Projektant: Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o.

Koupelní 2

695 01 Hodonín

Autor návrhu: Ing. Radim Chaloupka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotčené stavbou:
parc.  č.  2040/4,  2040/44,  2459/4,  2459/1,  2040/51  a  st.  8892  –  katastrální  území 

Hodonín

Stavební pozemek: 13 800 m2

Zastavěná plocha: 2 912 m2

Podlažní plocha: 3 956 m2

Obestavěný prostor: 23 073 m3

Plocha komunikací: 1 867 m2

Plocha park. míst: 1 079 m2/54 park. míst

Plocha zeleně: 3 805 m2

Plocha dlažeb: 1 586 m2

Délka oplocení: 386 m
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1.1.   Popis staveniště

Zájmová lokalita se nachází  ve stávající  průmyslové zóně Hodonín – sever,  u 

silnice II/380 vedoucí z Brna do Hodonína, ulice Brněnská. Staveniště včetně jeho zázemí 

bude realizováno na parcelách, které jsou ve vlastnictví TOP CENTRUM car s.r.o.. Plošná 

výměra staveniště je 13 800 m2.

Pozemek je rovinatý a většina ploch je nyní zastavěna nebo zpevněna. Oplocení 

staveniště v délce cca 500 m bude provedeno po celém jeho obvodu. V místě vjezdu na 

staveniště bude uzamykatelná brána. Příjezd na staveniště je řešen z východní strany ze 

silnice II/380 (ulice Brněnská).

1.2.   Základní koncepce zařízení staveniště

Staveniště bude zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob oplocením po celém 

svém obvodu v délce cca 500 m. Oplocení bude provedeno mobilním oplocením od firmy 

TOI TOI s.r.o. do výšky 2,0 m a v místě vjezdu na staveniště bude uzamykatelná brána. 

Plochy staveniště jsou již zpevněné, takže dodatečné zpevnění příjezdových cest a jiných 

ploch nebude nutné.

Na staveniště budou dopraveny stavební buňky opět od firmy TOI TOI s.r.o., a 

sice stavební buňka (kancelář) typu BK1, sanitární buňka (WC + sprchy) typu SK1 a 

skladový kontejner typu LK1. 

Pro zařízení staveniště budou zřízeny staveništní přípojky, a to vodovodní přípojka 

ve stávající vodoměrné šachtě. V tomto prostoru je proveden vodovodní řad z PVC ø160 

mm,  který  je  napojen  na  veřejný  vodovod.  Napojení  na  kanalizaci  je  provedeno  na 

východní straně staveniště do nově dokončené splaškové přípojky od areálu Vista car. 

Sanitární buňka pro odvod splašků bude napojena na kanalizační šachtu a přípojka vody 

bude napojena z vodoměru na vodovodní přípojce.  Dešťová kanalizace bude napojena 

na kanalizaci SUS Hodonín v krajnici silnice II/380, na ulici Brněnská. Rozvod elektrické 

energie bude pomocí elektrické rozvodné skříně na 230 a 380 V, která bude napojena na 

elektrickou síť.

2.   SOCIÁLNÍ A SPRÁVNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
2.1.   Kancelář

Na staveništi bude použita stavební buňka od firmy TOI TOI s.r.o.. Jako kancelář 

bude sloužit buňka typu BK1 o rozměrech 6,0 x 2,5 m (15 m2). Manipulace s touto buňkou 
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bude probíhat pomocí mobilního jeřábu a bude umístěna na rovný a zpevněný podklad. 

Kancelář  slouží  jako  zázemí  pro  mistra  a  stavbyvedoucího.  Tato  buňka  je  opatřena 

uzamykatelnými dveřmi pro její zabezpečení po ukončení pracovní doby.

Kancelář typu BK1
Vnitřní vybavení:

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

Okna s plastovou žaluzií 

Technická data:

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 058 mm 

Výška: 2 800 mm 

El. přípojka: 380 V/32 A 

2.2.   Sanitární zařízení

Na staveništi bude použito sanitární buňka typu SK1 od firmy TOI TOI s.r.o. o 

rozměrech  6,0  x  2,5  m (15  m2).  Manipulace  s  touto  buňkou  bude  probíhat  pomocí 

mobilního jeřábu a bude umístěna na rovný a zpevněný podklad. Sanitární zařízení slouží 

pro hygienické účely zaměstnanců a dalších osob, pohybujících se po staveništi.  Tento 

kontejner je opatřen uzamykatelnými dveřmi pro jeho zabezpečení po ukončení pracovní 

doby.

Sanitární buňka typu SK1  
Vnitřní vybavení:

2 x elektrické topidlo 

2 x sprchová kabina 

3 x umývadlo 

2 x pisoár 

2 x toaleta 

1 x boiler 200 litrů 

Technická data:
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Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 058 mm 

Výška: 2 800 mm 

El. přípojka: 380 V/32 A 

Přívod vody: 3/4" 

Odpad: potrubí DN 100 

3.   PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Z hlediska  provozu  staveniště  se  zde  bude  nacházet  skladový  kontejner  pro 

skladování drobného materiálu a nářadí a oplocení od firmy TOI TOI s.r.o. Dále zařízení 

staveniště tvoří přípojka vodovodu, přípojka kanalizace a přípojka elektrického proudu. 

Telefonické spojení bude zabezpečeno mobilními telefony.

3.1.   Skladový kontejner

Na staveništi bude použit skladový kontejner typu LK1 od firmy TOI TOI s.r.o. o 

rozměrech 6,0 x 2,5 m (15 m2). Manipulace s tímto kontejnerem bude probíhat pomocí 

mobilního  jeřábu  a  bude  umístěn  na  rovný  a  zpevněný  podklad,  který  je  tvořen  již 

hotovými  parkovacími  plochami  ze  zámkové  dlažby  v  areálu  staveniště.  Skladový 

kontejner slouží pro účely skladování drobného materiálu a nářadí na staveništi. Tento 

kontejner je opatřen uzamykatelnými dveřmi pro jeho zabezpečení po ukončení pracovní 

doby.

Technická data:

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 058 mm 

Výška: 2 591 mm 
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3.2.   Oplocení

Na staveništi bude použito průhledné mobilní oplocení výšky 2,0 m od firmy TOI 

TOI s.r.o., kde rozměr jednoho pole je 3 472 x 2 000 mm. Manipulace s tímto oplocením 

bude probíhat ručně, jelikož hmotnost jednoho pole je cca 10 kg. Oplocení slouží jako 

zábrana proti vniknutí nepovolaných osob na staveniště a sestáva z plotového pole, patky 

a spony pro spojení polí navzájem. Součástí dodávky oplocení bude uzamykatelná brána 

pro vjezd na staveniště o rozměrech 7 200 x 2 000 mm.

Technická data  :  

Průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

Rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

Povrchová úprava: žárový zinek 

3.3.   Skládky

Na  staveništi  budou  zřízeny  skládky  materiálu  a  ocelových  profilů  a  dílců 

potřebných  pro  montáž,  a  to  po  obvodu  budované  části  objektu  na  zpevněných 

plochách  parkovacích  stání  a  na  již  zhotovené  stropní  desce  1.PP.  V  další  fázi 

výstavby (opláštění) budou skládky rovněž na těchto plochách. Všechny tyto materiály 

a prvky musí být umístěny v dosahu autojeřábu TATRA, který bude na skládky materiál 

přepravovat,  a  také  z  nich  bude  odebírat  prvky  při  montáži.  Se  skladovaným 

materiálem se musí zacházet opatrně a při skladování musíme dohlížet na to, aby se 

nepoškodil. Více viz. B 2.4 - Zařízení staveniště.
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3.4.   Staveništní komunikace

Na staveništi již bude zřízena zpevněná plocha, která bude tvořena parkovacími 

plochami ze zámkové dlažby a bude okolo celého objektu. Tyto plochy se nachází až za 

hranicí uzamykatelné brány staveniště. Poloha brány a zpevněných ploch je viditelná 

na výkrese B 2.4 - Zařízení staveniště.

Koncepce vertikální dopravy
V  první  fázi  vertikální  dopravy  bude  využit  autojeřáb  TATRA za  pomocí  montážní 

plošiny na autopodvozku AVIA. Tato soustava bude pracovat při montáži nosné ocelové 

konstrukce.  Ve  druhé  fázi,  při  opláštění  budovy  stěnovými  panely,  bude  pracovat 

nůžková plošina GENIE. 

Kolem  celého  objektu  jsou  již  zhotoveny  zpěvněné  parkovací  plochy,  které 

umožní bezproblémový pohyb těchto strojů. Parkovací plochy pro osobní automobily, 

nákladní automobily, jeřáby a plošiny budou na západní straně staveniště, za řešeným 

objektem.

Dopravní řešení vychází z podmínek okolní komunikace. V blízkosti vjezdu na 

staveniště, z východní strany, se nachází silnice II/380 (ul. Brněnská), šíře 10,5 m, která 

bude  sloužit  jako  hlavní  spojovací  komunikace  se  staveništěm  v  rámci  organizace 

výstavby.  Vjezd  bude  opatřen  dvoukřídlou  uzamykatelnou  bránou  o  rozměrech 

7  200  x  2  000  mm.  Zhotovení  staveništních  komunikací  a  parkovacích  ploch  bylo 

provedeno již v předcházejících etapách výstavby. 

4.   VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Montážní plocha pro montáž ocelových profilů ve větší ocelové dílce připravené k 

osazení, bude po obvodu budované části objektu na zpevněných plochách parkovacích 

stání,  které  jsou  určeny  pro  skladování  materiálu.  Přímo  na  těchto  skládkách  bude 

docházet k sestavení montážních dílců.
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5.   KATALOG POUŽITÝCH STROJŮ

• Tahač MAN TGX 18.440 (doprava materiálu)

• Plachtový návěs Schwarzmüller (dorpava materiálu)

• Autojeřáb Tatra T815 AD 28 T (montáž prvků)

• Montážní plošina AVIA MP-13 (montáž prvků)

• Montážní plošina Genie GS 2032 (montáž panelů opláštění)

• Vrtačka BOSCH (montáž prvků)

• Momentový utahovák (montáž prvků)

• Úhlová bruska (montáž prvků)

• Přímočará pila s předkyvem MAKITA 4350 FCT

Více viz. B 1.5 – Katalog strojů.

6.   ZDROJE PRO STAVBU
6.1.   Elektrická energie pro staveništní provoz

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro provoz na stavbě:

Dané stroje a elektrické nářadí nebudou nikdy na staveništi využity všechny najednou, 

tudíž výpočet níže bude proveden pro největší možnou zátěž odběru elektrickými přístroji.
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P – PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ
Druh Příkon [kW] [ks] [kW]

Vrtačka MAKITA DP4003K 0,75 1 0,75
Úhlová bruska MAKITA GA9040RF01 2,6 2 5,20

1

INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 5,95

O – OSVĚTLENÍ
Prostor [kW]

Kancelář 0,02 15 0,30
WC, sprchy 0,003 15 0,05
Sklad 0,006 15 0,09
INSTALOVANÝ PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 0,44

Svářecí agregát MIG MAG ISKRAVAR 
250 ECOLINE

Příkon [kW/m2] [m2]



Nutný příkon elektrické energie:  

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

1,1 – koeficient ztráty vedení

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektrických motorů

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení

1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení

P = 1,1 * {[( 0,5 * 5,95 + 0,8 * 0,44 )2 ] + [( 0,7 * 5,95 )2 ]}0,5

P = 5,86 kVA  

Zajištění elektrické energie na staveništi:  

Na staveniště bude přivedena elektrická energie ze stávajícího elektrického vedení. Na 

staveništi  bude staveništní  rozvaděč elektrické energie a na hlavním rozvaděči  bude 

umístěn hlavní vypínač.

6.2.   Spotřeba vody pro staveništní provoz

Výpočet sekundové potřeby vody:  

Qn = ( A * 2,7 + B * 2,0 ) / ( t * 3 600 )

Qn – spotřeba vody v l/s

Pn – potřeba vody v l/den (směna 8 hodin)

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (2,7; 2,0)
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A – VODA PRO HYGIENICKÉ A SPRÁVNÍ ÚČELY

Potřeba vody MJ počet MJ
1 osoba 7 40

POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY Celkem 280

B – VODA PRO ÚDRŽBU
Potřebné množství vody [l]

200
POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ VODY 200

střední norma
[l/MJ]

Potřeba vody pro úmývání pomůcek 
apod.



Qn = ( 280 * 2,7 + 200 * 2,0 ) / ( 8 * 3 600 )

Qn = 0,04 l/s  

Q = 0,04 + 0,2 * 0,04 = 0,05 l/s => vodovodní potrubí DN 10

Zajištění pitné vody na staveništi:  

Z veřejného vodovodu bude pomocí vodovodní přípojky, vodoměru a přípojky pro zařízení 

staveniště přivedena voda. Vodovodní přípojka bude připojena ve stávající vodoměrné 

šachtě. V tomto prostoru je proveden vodovodní řad z PVC ø160 mm, který je napojen na 

veřejný vodovod.

7.    ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS

Příjezd na staveniště je možný pouze z ulice Brněnská, kdy se jedná o silnici 

II/380 vedoucí z Brna do Hodonína. Staveniště má jeden vjezd i výjezd skrze bránu, která 

je dostatečně široká pro průjezd použitých vozidel a strojů. V celém prostoru staveniště je 

dost místa pro manipaluci a jízdu použitých strojů, i pro případnou odstávku vozidel při 

skládce  materiálu.  Tento  prostor  je  tvořen  zpevněným  povrchem  určeným  pro  jízdu 

vozidel. 

Doprava  materiálu  bude  probíhat  z  nedalekého  Bzence,  kde  sídlí  dodavatel 

ocelové konstrukce. Trasa ze Bzence vede po silnici II/426 do Strážnice a následně po 

silnici I/55 až do Hodonína, kde se vozidlo napojí na zmiňovanou silnici II/380 vedoucí na 

místo určení. Tato trasa měří přesně 25,4 km a je z hlediska nároků vozidla a rychlosti  

přepravy nejvýhodnější.  Nachází se zde kritické body zakreslené ve výkrese  B 2.3 – 

Kritické  body  na  trase. Body  jsou  kontrolovány  s  ohledem  na  poloměr  zatáček  a 

schopnost vozidla bezproblémově projet. Celkové řešení dopravy viz. B 1.2 – Širší vztahy 

dopravních tras.

8.   LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Po skončení  realizace  hrubé  vrchní  stavby bude  dodavatelem zajištěn  odvoz 

veškerých předmětů týkajících se zařízení staveniště, tj. skladovací kontrojner, kancelář, 

sanitární buňka, oplocení a další. Zároveň budou zrušeny a odstraněny všechny dočasné 

přípojky vody a rozvody energií, které byly určeny výhradně pro provoz staveniště. Jak 

během  celé  výstavby,  tak  i  po  ukončení  se  dodavatel  zavazuje  uvést  všechny 

vnitrostaveništní  komunikace  do  původního  stavu.  Tyto  práce  by  měly  být  ukončeny 
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nejpozději v den předání staveniště další realizační firmě (dalšímu dodavateli).

9.   BEZPEČENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

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

staveništích, dále v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení,  přístrojů a 

nářadí.  Dále také v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Před zahájením stavební činnosti budou pracovníci dodavetelských organizací 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy zhotovitele pro pohyb 

cizích pracovníků v areálu stavby. S nástupem na pracoviště budou všichni pracovníci 

vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami.

Zhotovitelé  zveřejní  na viditelných místech na staveništi  informační  tabule  s 

telefonními čísly první  pomoci,  hasičů a policie,  s údaji  o zodpovědných vedoucích 

stavby a výstražné tabule s nápisy „Zákaz vstupu do prostoru stavby“. V případě požáru 

bude zasahovat městský hasičský sbor města Hodonín.

Více viz. Samostatná zpráva B 1.7 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Tato 

zpráva vychází především z těchto právních předpisů:

• Nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

• Nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  

ochranu zdraví  při  práci  na pracovišti  s nebezpečím pádu z výšky nebo do  

hloubky,

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,  o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  

pracovní prostředí,

• Zákon  č.  378/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

• Zákon  č.  309/2006  Sb.,  kterým se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  

ochrany zdraví při práci.
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10.    PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
PŘI VÝSTAVBĚ

Realizace technologické etapy se bude řídit dle:

• Zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

• Zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,

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

• ČSN 83 8030 –  Skladování  odpadů -  Základní  podmínky pro navrhování  a 

výstavbu skládek 04/2002,

• Vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů.

Montáž ocelové konstrukce
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Katalog odpadů
Kód Název Kategorie

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O
12 01 13 Odpady ze svařování O

12 01 20 N
ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ)
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 04 02 Hliník O
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N

20 01 01 Papír a lepenka O
20 03 01 Směsný komunální odpad O

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH 
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné 
látky

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ 
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU



Montáž střešních panelů KINGSPAN

Při realizaci technologické etapy hrubá vrchní stavba musí být dohlíženo nad 

používáním  strojů  a  nářadí,  především  nad  jejich  technickým  stavem.  Z  žádného 

zařízení  nesmí  unikat  palivo  (ropné  látky).  Odpady  vzniklé  při  výstavbě  musí  být 

likvidovány  pouze  v  zařízeních,  které  mají  k  této  činnosti  oprávnění.  Doklad  o 

ekologické likvidaci  musí  být  na stavbě uschován pro případnou pozdější  kontrolu. 

Dále musíme dbát na ochranu hluku při výstavbě, nesmí dojít ke znečištění ovzduší 

např. pálením spalitelného odpadu na staveništi. Veškeré odpady budou sváženy do 

zařízení  s  oprávněním  a  o  těchto  akcích  budou  vedeny  evidence  podle  platných 

předpisů o nakládání s odpady. Příjezdová komunikace na staveniště včetně vjezdu a 

výjezdu musí být během celé výstavby udržovány v čistotě.
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Katalog odpadů
Kód Název Kategorie

11 01 13 Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky N
ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
12 01 02 Úlet železných kovů O

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ)
13 01 11 Syntetické hydraulické oleje N
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N

15 01 02 Plastové obaly O
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 04 05 Železo a ocel O
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N

20 01 01 Papír a lepenka O
20 03 01 Směsný komunální odpad O

ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVŮ A JINÝCH 
MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ 
ODĚVY JINAK NEURČENÉ

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ 
ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU



11.   POUŽITÁ LITERATURA

[1] ČSN  83  8030  –  Skladování  odpadů  -  Základní  podmínky  pro  navrhování  a 

výstavbu skládek 04/2002

[2] Zákon č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

[3] Zákon  č.  309/2006  Sb., kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a 

ochrany zdraví při práci

[4] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

[5] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

[6] Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích

[7] Nařízení vlády 362/2005 Sb.,  o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

[8] Nařízení  vlády  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a 

pracovní prostředí

[9] Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

[10] Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů

79



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

B 1.5 – KATALOG STROJŮ

Bakalářská práce
Bachelor's thesis

Vypracoval: Michal Pecháček
Author:

Vedoucí bakalářské práce:Ing. Barbora Kovářová, Ph.D.
Supervisor:

Brno, květen 2013

80



OBSAH:

 1. Identifikační údaje stavby......................................................................... 82
 2. Popis stavby............................................................................................... 83
 3. Strojní sestava pro hrubou vrchní stavbu............................................... 84

 3.1. Doprava materiálu.......................................................................... 84
Tahač MAN TGX 18.440.................................................................. 84
Plachtový návěs Schwarzmüller................................................... 86

 3.2. Stroje pro montáž........................................................................... 87
Autojeřáb TATRA AD 28 T............................................................... 87
Montážní plošina AVIA MP-13........................................................ 90
Montážní plošina GENIE GS2032.................................................. 92

 3.3. Ostatní stroje................................................................................... 93
Vrtačka MAKITA DP4003K.................................................................. 93
Aku rázový utahovák MAKITA BTW450RFE.................................... 94
Úhlová bruska MAKITA GA9040RF01............................................... 95
Svářecí agregát MIG MAG ISKRAVAR 250 ECOLINE...................... 96
Přímočará pila s předkyvem MAKITA 4350 FCT............................... 97

 4. Použitá literatura......................................................................................... 98

81



1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Prodejní areál TOP CENTRUM car s.r.o.

Místo stavby: ul. Brněnská 4031, Hodonín

Městský úřad: Hodonín

Investor: TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Projektant: Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o.

Koupelní 2

695 01 Hodonín

Autor návrhu: Ing. Radim Chaloupka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotčené stavbou:
parc.  č.  2040/4,  2040/44,  2459/4,  2459/1,  2040/51  a  st.  8892  –  katastrální  území 

Hodonín

Stavební pozemek: 13 800 m2

Zastavěná plocha: 2 912 m2

Obestavěný prostor: 23 073 m3
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2.   POPIS STAVBY

Zájmová lokalita se nachází  ve stávající  průmyslové zóně Hodonín – sever,  u 

silnice II/380 vedoucí z Brna do Hodonína, ulice Brněnská a je umístěna v rovinatém 

terénu.  Nosný  systém  budovy  je  tvořen  ocelovými  skelety  a  doplňkovými  nosnými 

zděnými  konstrukcemi  z  cihel  POROTHERM.  Stropní  konstrukce  je  v  jedné  části 

vytvořena pomocí prefabrikovaných předpjatých železobetonových panelů, v části druhé 

pomocí ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy potom tvoří soustavy vazníků a 

vaznic  a  ocelové  válcované  nosníky  typu  IPE.  Střešní  plášť  nad  showroomem  a 

přístavbou příjmu a výdeje vozidel tvoří sendvičové panely tl. 80 mm a nosný trapézový 

plech, který vynáší tepelnou izolaci tvořenou dvěma polystyrenovými deskami tl. 70 mm.

V tomto katalogu strojů se zaměřím na technologickou etapu hrubé vrchní stavby, 

a to především nosné ocelové konstrukce svislé a vodorovné showroomu. Jsou zde 

popsány použité stroje, potřebné pro provádění těchto konstrukcí z hlediska jejich nároků 

na  provozuschopnost,  nároků  na  prostor  při  jejich  manipulaci  na  staveništi,  jejich 

dopravitelnost na staveniště a další specifické požadavky.
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2.   STROJNÍ SESTAVA PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU
2.1.   Doprava materiálu

Tahač MAN TGX 18.440  
Tento tahač MAN bude sloužit  spolu s  plachtovým návěsem Schwarzmüller  k 

dopravě materiálu na stavbu, a to zejména ocelových nosníků a sloupů pro výstavbu OK. 

Tento dopravní prostředek bude využit celkem dvakrát, jelikož jeho tonáž mu nedovolí 

převést ocel najednou.

Technické parametry:  

• určen pro těžkou vnitrostátní a mezinárodní dálkovou přepravu

• vysoké užitečné zatížení

• přizpůsobivost různým nástavbám

Motor a kabina:  

• vodou chlazený řadový MAN V6 (Common-Rail) EURO 6 – 324kW (440PS) při  1 

600 rpm, 2 100 Nm při 1 000 rpm

• hnané nápravy 4x2

• omezení rychlosti na 85 km/h

• manuální převodovka – 16st.

• řízení vlevo, kabina XLX

Podvozek:  

• sedlový tahač s nosností 26 t

• vzduchové odpružení

• kotoučové brzdy (ABS, ASR)

• palivová nádrž 400 l diesel (+75 l AdBlue)

• pneumatiky předek - 315/70 R 22.5, zadek – 315/70 R 22.5

Rozměry:  

• délka 5 875 mm

• šířka 2 500 mm

• výška 3 530 mm

• rozvor kol 3 600 mm

84



Hmotnosti:  

• Pohotovostní hmotnost vozidla 7 350 kg

• Největší tech. příp. hmotnost vozidla 39 850 kg

Časové využítí:  

• pouze pro dopravu materiálu (ocelové prvky + stěnové a střešní panely)
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Plachtový návěs Schwarzmüller  
Tento návěs o délce cca 13,6 m tažen vozidlem MAN TGX 18.440 bude sloužit 

jako ložná plocha o šířce cca 2,2 m a výšce cca 3,0 m, pro převoz ocelových profilů na 

staveniště autosalonu TOP CENTRUM car v Hodoníně. Návěs bude využit dvakrát, aby 

bylo možno převést celkem cca 36,3 t. Návěs byl volen z hlediska nejdelšího prvku, který 

měří 9,9 m.

Technické parametry:  

• vysoké užitečné zatížení

• plachta kryjící boky i střechu návěsu

Rozměry:

• délka 13,6 m

• šířka 2,3 m

• výška 3,0 m

• objem cca 90 m3

• tonáž max 26 000 kg

Časové využítí:  

• pouze pro dopravu materiálu (ocelové prvky + stěnové a střešní panely)

86



2.2.   Stroje pro montáž

Autojeřáb TATRA AD 28 T
Autojeřáb  bude  sloužit  k  vyložení  ocelových  prvků  z  návěsu  a  později  i  k 

samotnému zdvihu  prvků  a  usazení  na  jejich  místo  na  stavbě.  Nejtěžší  prvek  má 

hmotnost  cca 530 kg.  Vyložení  není  nutné řešit,  jelikož s danou nosností  jeřábu a 

vzdálenostmi osazení není problém. 

Technické parametry:

• maximální nosnost – 28 tun na vyložení 2 m

• teleskopický výložník 9,5 m – 26,0 m

• špičkový výložník 6,3 m

• úhly špičkového výložníku – 0

• pohon kol a říditelnost 6x6x2

• provozní cestovní hmotnost – 28 000 kg

• maximální protiváha – 2 000 kg

• pracovní plocha pro opěry – 6 m do šířky
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Diagram:

Nosnost:
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Rozměry:

Časové využítí:  

• po  celou  dobu  montáže  ocelové  konstrukce  a  vyzvednutí  střešních  panelů 

(1.7.2013 – 15.7.2013)
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Montážní plošina AVIA MP-13
Tento  stroj  bude  používán  při  montáži  ocelové  konstrukce  ve  spolupráci  s 

autojeřábem Tatra  AD 20  T.  Z  montážní  plošiny  se budou  ocelové prvky osazovat 

správným způsobem, uvedeným v technologickém předpise na své místo a zároveň 

bude z plošiny probíhat i montáž těchto prvků, popř. svařování, spojovaní. Dále bude 

sloužit při natírání sestavené konstrukce.

Technické parametry:

• celková hmotnost – 5 400 kg

• max. pracovní výška – 13,4 m

• nosnost koše – 225 kg

• průjezdná šířka – 2,1 m

• průjezdná výška – 3,1 m

• přepravní délka – 7,0 m

• rozměry s podpěrami – 3,5 m

• maximální boční dosah – 6 m při výšce cca 8 m

• maximální výška podlahy pracovního koše – 11,4 m

• maximální hmotnost břemen na pomocných hácích – 250 kg
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Diagram:  

Rozměry:  

Časové využítí:  

• po  celou  dobu  montáže  ocelové  konstrukce  a  následných  nátěrů  ocelové 

konstrukce (15.7.2013 – 25.7.2013)
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Montážní plošina GENIE GS 2032  
Tato nůžková plošina Genie GS 2032 bude využita při montáži stěnových panelů 

KINGSPAN po obvodu objektu a při zasklívání stěn a příček. Se svou pracovní výškou 

cca 8,1 m zcela vyhovuje požadavkům budovy.

Technické parametry:  

• systém zdvihu – nůžkový

• maximální pracovní výška – 8,1 m

• maximální nosnost koše – 363 kg

• transportní délka (šířka) – 2,44 m (0,81 m)

• transportní výška – 2,13 m

• druh pohonu – baterie

• schopnost překonat svah – 30 %

• rozměr koše – 2,44 x 0,81 m (možnost prodloužení na 3,18 m)

• vlastní hmotnost – 1 589 kg

Časové využítí:  

• po  celou  dobu  montáže  stěnových  panelů  a  zasklívání  stěn  a  příček 

(23.7.2013 – 27.8.2013)
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2.3.   Ostatní stroje

Vrtačka MAKITA DP4003K  
Vrtačka bude připravena na stavbě pro případ nutnosti. Zejména pro vrtání nových 

otvorů nebo zvětšování stávajících otvorů.

Technické parametry:  

• příkon 750 W

• otáčky 600 ot./min

• krouticí moment – max 73 Nm

• hmotnost vrtačky – 2,1 kg

• vrtací výkon do oceli (do dřeva) – 13 mm (38 mm)

• rozsah upínání sklíčidla 1,5 – 13 mm

• rychloupínací sklíčidlo

• protiskluzová rukojeť

• spouštěcí třmen s páskem

• kuličková a jehlová ložiska

Časové využítí:  

• po celou dobu výstavby (1.7.2013 – 27.8.2013)
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Aku rázový utahovák MAKITA BTW450RFE  
Aku rázový utahovák Makita se bude používat při montáži ocelové konstrukce, při 

utahování šroubů. Jelikož se jedná o rozsáhlou konstrukci a mnoho šroubových spojů, tak 

jsem zvolil utahovák bez elektrického příkonu (akumulátorový) a s potřebnou výdrží tohoto 

akumulátoru.

Technické parametry:  

• akumulátorový 18V / Li-ion

• krouticí moment – max 440 Nm

• upínání 1/2“ vnější čtyřhran

• šrouby běžné M12 – M22, vysokopevnostní M12 – M16

• hmotnost včetně akumulátoru – 3,4 kg

• pracovní osvětlení LED

• kolébkový vypínač pro přepínání směru chodu

• elektronický vypínač a motorová brzda

• doba nabíjení – 22 minut

• nabíječka DC18RA

• otáčky 1600 ot./min

Časové využítí:  

• po celou dobu výstavby (1.7.2013 – 27.8.2013)
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Úhlová bruska MAKITA GA9040RF01  
Bruska bude využita pro nutné menší úpravy na ocelové konstrukci, při případech 

nedostatků jak z hlediska rozměrů, tak z hlediska vzhledu (zabroušení hran).

Technické parametry:  

• příkon 2600 W

• otáčky 6600 ot./min

• průměr kotouče 230 mm

• hmotnost brusky – 6,5 kg

• vřetenový závit M14x2

• antivibrační boční rukojeť

• otočitelná rukojeť do 3 poloh – 3x90°

• ochranný kryt + klíč 35 mm

Časové využítí:  

• po celou dobu výstavby (1.7.2013 – 27.8.2013)
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Svářecí agregát MIG MAG ISKRAVAR 250 ECOLINE  
Tento  agregát  bude  využit  při  montáži  konstrukce.  Spojování  prvků  a  profilů. 

Agregát smí používat pouze pověřená osoba s platným svářečským průkazem.

Technické parametry:  

• napětí 3x400 V

• jištění 16 A

• rozsah 30 – 250 A

• zatížení 35% – 250 A

• 10 stupňů zátěže

• průměr drátu 0,6 – 1,2 mm

• rozměry 79x44x73 cm

• hmotnost 66 kg

Časové využítí:  

• po celou dobu montáže ocelové konstrukce (1.7.2013 – 12.7.2013)
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Přímočará pila s předkyvem MAKITA 4350 FCT   
Přímočará pila  bude  využita  při  případném krácení,  výřezech  či  dořezech  při 

montáži střešních panelů KINGSPAN.

Technické parametry:  

• příkon 720 W

• počet zdvihů 800 – 2800 min-1

• zdvih 26 mm

• oboustranné nastavení základní desky o 45°

• 4 stupňový předkyv

• integrované osvětlení pracovní plochy

• hmotnost 2,5 kg

Časové využití:

• po celou dobu montáže střešních panelů KINGSPAN (12.8.2013 – 30.8.2013)
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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Prodejní areál TOP CENTRUM car s.r.o.

Místo stavby: ul. Brněnská 4031, Hodonín

Městský úřad: Hodonín

Investor: TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Projektant: Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o.

Koupelní 2

695 01 Hodonín

Autor návrhu: Ing. Radim Chaloupka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotčené stavbou:
parc. č. 2040/4, 2040/44, 2459/4, 2459/1, 2040/51 a st. 8892 – katastrální území Hodonín
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2.   KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE 
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Fáze Č. Proces Popis Předpis Četnost kontroly

vs
tu

pn
í k

on
tro

la

1 úplnost a rozsah ČSN EN 1090-1,2 stavbyvedoucí vizuální jednorázově SD datum datum datum

podpis podpis podpis

2 Převzetí staveniště jednorázově SD datum datum datum

podpis podpis podpis

3 - datum datum datum

podpis podpis podpis

4 úplnost, rozsah ČSN EN 1090-1,2 vedoucí výroby vizuální jednorázově VD datum datum datum

podpis podpis podpis

5 vizuální jednorázově datum datum datum

podpis podpis podpis

6 dodací list stavbyvedoucí vizuální jednorázově datum datum datum

podpis podpis podpis

Kontrolu 
provedl

Způsob 
kontroly

Výsledek 
kontroly

Vyhovuje / 
nevyhovuje

Kontrolu 
provedl

Kontrolu 
prověřil

Kontrolu 
převzal

Projektová a 
montážní 

dokumentace

základové konstrukce, 
rozměry a tolerance 

výškové i horizontalní, 
skládka, ohraničení a 
označení staveniště

ČSN EN 1090-1,2
ČSN 73 2611

stavbyvedoucí 
geodet

TDI

vizuální 
měření

Kontrola a převzetí 
staveništních 

přípojek

odečet stavu 
elektroměru a 

vodoměru, soupis 
podmínek užívaní

stavbyvedoucí 
investor

odečet 
vstupní

na začátku a na 
konci výstavby

předávací 
protokol

SD

Výrobní 
dokumentace 

ocelových profilů 
dovezených na 

stavbu

Uložení kopií o 
způsobilosti 
zhotovitele k 
montáží ocel 

konstrukce na místě 
stavby

ověřené kopie, 
certifikace zhotovitele, 

svářečské průkazy 

ČSN EN 1090-1
ČSN 73 2601

stavbyvedoucí 
mistr montážní 

čety

SD
MD

Jakost materiálu OK 
a ostatního materiálu

kontrola veškerých 
informací spojených s 

jakostí a kvalitou 
použitých materiálů

SD
MD

Atesty
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vs
tu

p
n

í 
ko

n
tr

o
la 7 Převzetí dodané OK SD datum datum datum

podpis podpis podpis

8 ČSN 73 2601 stavbyvedoucí vizuální jednorázově SD datum datum datum

podpis podpis podpis

m
ez

io
p

er
ač

n
í 

ko
n

tr
o

la

9 vizuální datum datum datum

podpis podpis podpis

10 jeřábník vizuální SD datum datum datum

podpis podpis podpis

11 - SD datum datum datum

podpis podpis podpis

12 měření každý sloup MD datum datum datum

podpis podpis podpis

13 Kontrola svarů ČSN 73 2601 každý svar MD datum datum datum

podpis podpis podpis

kontrola úplnosti, 
dodávka bez 

poškození, označení 
dílce, počet kusů, 
dodržení mezních 

odchylek, povrchová 
úprava, předepsaný 
materiál, provedení 

spojů

ČSN EN 1090-2
ČSN 73 2601
ČSN 73 2611

stavbyvedoucí 
mistr montážní 

čety

vizuální 
měření

jednorázově a 
každý dílec bez 

rozdílu

Kontrola dopravy a 
skladování

kontrola správného 
uložení na dopravním 
prostředku, správné 

skladování na 
staveništní skládce

Kontrola striktního 
dodržení  

technologického 
postupu montáže

kontrola vybraného 
úseku v souladu s PD 

a TP

TP
ČSN 73 2601

stavbyvedoucí 
TDI

Mistr montážní 
čety

namátkově
min. 1krát týdně 
po dobu výstavby

SD
MD

Kontrola stavu 
zvedacího zařízení 

poloha dle PD, 
pohledový stav, 

stabilizace / 
zapatkování

PD
ČSN ISO 12480-1 

každý den před 
zahájením prací

Kontrola dodržení 
podmínek pro 

montáž

konrola o zápisu 
každodenní 

povětrnostní situace, 
užívání ochranných 

pracovních pomůcek

ČSN EN 1090-1,2
NV č.362/2005 Sb. 
NV č.591/2006 Sb.

stavbyvedoucí 
TDI

Jeřábník

každý den, vítr 
hlídá jeřábník po 
celou pracovní 

dobu

Kontrola vytýčení os 
sloupů

kontrola os, výškové a 
směrové zaměření v 

návaznosti na výchozí 
záměrné body

 ČSN EN 1090-2
ČSN 73 2611

stavbyvedoucí 
mistr montážní  

čety

kontrola technického 
provedení samotného 

svaru a celistvost 
provaření na 

požadovaném úseku

stavbyvedoucí 
mistr montážní  

čety
statik

vizuální 
měření
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m
e
z
io

p
e
ra

č
n

í 
k
o

n
tr

o
la

14 MD datum datum datum

podpis podpis podpis

15 MD datum datum datum

podpis podpis podpis

16 MD datum datum datum

podpis podpis podpis

17
datum datum datum

podpis podpis podpis

18 nátěry, nástřiky datum datum datum

podpis podpis podpis

v
ý
s
tu

p
n

í 
k
o

n
tr

o
la

19 jednorázově datum datum datum

podpis podpis podpis

20 vizuální datum datum datum

podpis podpis podpis

21 vizuální jednorázově datum datum datum

podpis podpis podpis

Kontrola šroubů 
sloupů

kontrola utahovacího 
momentu, max. 
tolerance 5% z 

momentu 
dokumentace, jakost, 

průměr, 

ČSN EN 1090-2
ČSN 73 2601

mistr montážní 
čety 

stavbyvedoucí

vizuální 
měření

 moment - každý 
3. sloup všechny 
šrouby, vizuálně 
všechny sloupy

Kontrola šroubů 
vazníků

kontrola utahovacího 
momentu, max. 
tolerance 5% z 

momentu 
dokumentace, jakost, 

průměr, délka

ČSN EN 1090-2
ČSN 73 2601

mistr montážní 
čety 

stavbyvedoucí

vizuální 
měření

 moment - každý 
vazník 4 šrouby, 
vizuálně všechny 

vazníky

Kontrola  šroubů 
ostatních prvků 

kontrola utahovacího 
momentu, max. 
tolerance 5% z 

momentu 
dokumentace, jakost, 

průměr, délka

ČSN EN 1090-2
ČSN 73 2601

mistr montážní 
čety

vizuální 
měření

moment – min. 1 
šroub z dílce 

ztužidel a vaznic, 
min. 2 šrouby z 
trámů, zbývající 

vizuálně

Kontrola osazení 
každého prvku

výška, poloha, 
vertikální a horizontální 

rovina

ČSN EN 1090-1,2
ČSN 73 2600

PD

stavbyvedoucí 
mistr montážní 

čety
statik

vizuální 
měření

každý dílec bez 
rozdílu typu

SD
MD

Kontrola 
upravovaných dílců v 

průběhu výstavby

ČSN EN 1090-2
ČSN 73 2601

stavbyvedoucí 
mistr montážní 

čety

vizuální 
měření

každý upravovaný 
prvek

SD
MD

Kontrola celé 
ocelové nosné 

konstrukce

vyhodnocení odchylek, 
změny oproti 

projektové 
dokumentaci

ČSN EN 1090-1,2
PD

stavbyvedoucí 
TDI

Investor

vizuální 
měření

SD
MD

Kontrola celistvosti 
povrchové úpravy na 

stavbě

protikorozní ochrana, 
požární odolnost, 

degradace, fyzikálně 
mechanické vlastnosti

ČSN EN 1090-2
ČSN EN ISO 12944
ČSN EN ISO 4628

stavbyvedoucí 
mistr montážní 

čety

průběžně celá 
konstrukce, 

jednorázově po 
ukončení

SD
MD

Kontrola 
dokumentace 
skutečného 

provedení, přejímka 
OK

kontrola doložení 
všech certifikací 

stavby a osob včetně 
MD a SD

ČSN 73 2611
ČSN 73 2601

stavbyvedoucí 
statik
TDI

SD
MD



Vysvětlivky k tabulkové části (zkratky):  

TDI – technický dozor investora

SD – stavební deník

MD – montážní deník

PD – projektová dokumentace

TP – technologický předpis

3.   POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL

VSTUPNÍ KONTROLA
Bod č. 1: Projektová a montážní dokumentace  

• Úplnost a rozsah projektové dokumentace (dokumentace je odsouhlasena investorem),

• platnost PD je označena ve výkresech,

• na základě správné PD je vystaveno stavební povolení,

• vzniklé nejasnosti vzniklé během výstavby budou konzultovány s odpovědným projektantem,

• výsledek kontroly je zaznamenán do stavebního deníku.

Bod č. 2: Převzetí staveniště

• Kontrola a stav veškerých staveništních buněk,

• kontrola ploch skládek, které musí být odvodněny a zpevněny,

• každý prvek je skladován na podkladcích (viz. kontrola skladování),
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• vizuální kontrola patek určených pro kotvení sloupů,

• kontrola základových konstrukcí měřením, kdy výstup musí být v rozmezí dovolených odchylek.

   

• Výšková úroveň středu základů ± 16mm

Bod č. 3: Kontrola a převzetí staveništních přípojek

• Bude se účastnit stavbyvedoucí a investor,

• během kontroly bude zapsán stav elektroměru a vodměru,

• dohodnutí podmínek užívání a místo samotného odběru,
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• domluva o budoucím odstranění zařízení pro odběr a o zapsání konečného stavu elektroměru a vodoměru,

• záznam do stavebního deníku.

Bod č. 4: Výrobní dokumentace ocelových profilů dovezených na stavbu

• Kontrola přítomnosti výrobní dokumentace od výrobce,

• kontrola výrobní dokumentace dodaných profilů (potřebné informace související s použítými profily)

Bod č. 5:   Uložení kopií o způsobilosti zhotovitele k montáží ocelové konstrukce na místě stavby  

• Kontrola certifikátů a dokumentací opravňující zhotovitele k výstavbě ocelové konstrukce,

• kontrola svářečských a vazačských průkazů jednotlivých dělníků,

• kontrola veškerých certifikátů a průkazů potřebných k výkonu pracovních činností (kvalifikace pracovníků).

Bod č. 6: Jakost materiálu ocelové konstrukce a ostatního materiálu

• Kontrola jakosti materiálu ocelové konstrukce dle výrobní dokumentace,

• kontrola průběhu výroby, teploty, za kterých byla ocel válcována, druh použitého železa a technické specifika oceli, spolehlivost, únosnost na 

ohyb, tažené / tlačené pruty, únosnost na vzpěr,

• kontrola druhu použitého korozního nátěru.

Bod č. 7: Převzetí dodané ocelové konstrukce

• Kontrola při převzetí materiálu na staveništi – počet kusů, označení, povrchová úprava, předepsaný materiál, kontrola berevného označení 

z armovny v místě uchycení při montáži, provedení svarů z výroby, odchylky jednotlivých dílů ocelové konstrukce.
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Tolerance hutních a svařovaných profilů
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Tolerance složených profilů                                                                                                             

Pozn.: 1

• hodnota  ± 1mm  platí  pro  šroubované 

v místě styků a rozměry h, b < 1000

• hodnota  ± 1,6mm  platí  pro  šroubované 

v místě styků a rozměr h, b > 1000

• hodnota  ± 2mm  platí  pro  svařované 

v místě styků a rozměr h, b < 1000

• hodnota  ±  3mm  platí  pro  svařované 

v místě styků a rozměr h, b < 1000

109



Základní označení určuje druh dílce, jeho pořadí nebo vedlejší značka určující souvislost s přilehlými dílci.  Velikost značky na šířku cca 70 mm. 

Celkové značení musí obsahovat hlavní značky dílce a číslo zakázky. Větší počet značíme jen jednou a značka musí být umístěna u svazku dílců.  

Velikost značky na šířku cca 120 mm.

Bod č. 8: Kontrola dopravy a skladování

• Kontrola podložení jednotlivých prvků na valníku, které je z každé strany na 1/10 L,

• drobný materiál je z výroby převážen na paletách (v bednách), tak aby nedošlo k poškození prvků a mohla proběhnout jednoduchá vykládka 

materiálu,

• skladování bude na předem určeném místě skládky dle výkresu B 2.4 - Zařízení staveniště, v dosahu zvedacího zařízení na odvodněné a 

zpevněné ploše tak, aby mezi uloženými prvky byla vždy z jedné strany mezera min. 300 mm a z druhé strany min. 600 mm,

• výška prokládky materiálu nad tereném musí být min. 300 mm, výška prokládky ocelových konstrukcí musí být min. 100 mm s přihlédnutím  

k tvaru konstrukce,

• výška skladovaných ocelových konstrukcí může být nejvýše do 2 m od úrovně terénu,

• materiál s ostrými hranami nebo s výčnělky nesmí být skladován výše než 1,6 m od terénu.

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA
Bod č. 9: Kontrola striktního dodržení technologického postupu montáže

• Kontrola zda byla dodržena správná technologie montáže podle technologického předpisu a vše bylo následně v souladu s PD.
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Bod č. 10: Kontrola stavu zvedacího zařízení

• Kontrola polohy jeřábu dle výkresu B 2.4 – Zařízení staveniště,

• kontrola stabilizace (zapatkování) jeřábu,

• kontrola vázacích prostředků, nejsou–li poškozeny,

• výsledek kontroly je zaznamenán do stavebního deníku,

• kontrola se bude provádět každý den před zahájením práce (kontrola vázacích prostředků namátkově a s ohledem na počasí).

Bod č. 11: Kontrola dodržení podmínek pro montáž

• Kontrolu provádí stavbyvedoucí, TDI a jeřábník po celou dobu výstavby každý den,

• pokud v době montáže vydatně prší nebo je vítr  větší než 8 m/s, je třeba montáž zastavit  (za mírného deště je třeba práci  přizpůsobit  

klimatickým podmínkám),

• teplota vzduchu by měla být vyšší než 5°C.

Bod č. 12: Kontrola vytýčení os sloupů

• Kontrola bodu upřesňujícího položení sloupu směrovým a výškovým zaměřením pomocí teodolitu a pásma,

• kontrolu provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety

Vzniklé odchylky montáží musí být v rozmezích:

• Rozteč sloupů ve všech směrech ± 10 mm,

• na 100 m délky ± 30 mm,

• výšková úroveň konstrukce ± 10 mm.
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Polohy kontrolovaných bodů musí být v rozmezích:

• Polohová směrodatná odchylka ± 3 – 4,5 mm,

• výšková směrodatná odchylka ± 1,5 – 3,5 mm.

Bod č. 13: Kontrola svarů

• Kontrolu svarů a svařování provádí stavbyvedoucí, mistr montážních prací a statik u každého svaru,

• před zahájením práce se musí kontrolovat podklad místa svaru a přílehající plochy šířky 20 mm, které před svařováním musí být řádně 

očištěny, odmaštěny a vysušeny,

• před zahájením musíme zkontrolovat použití předepsaného materiálu, lícování, rovinatost a uložení konstrukce dle PD,

• při svařování kontrolujeme oprávnění, které musí mít svářeč neustále při sobě, technologický postup, způsob svařování a namátkově průběh 

a pravidelnost svařování jednotlivých vrstev,

• na hotovém svaru se kontrolují rozměry, znaky rozhodující pro posouzení jakosti, nadvýšení, deformace a změříme vlastnosti svaru (může být 

provedena ultrazvuková kontrola, která není povinná a je na domluvě s investorem).
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Bod č. 14: Kontrola šroubů sloupů

• Kontrolu šroubů sloupů provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety vizuálně u každého sloupu,

• kontroluje  se,  aby  po  dotažení  matice  přesahoval  šroub  nejméně  dvěma  závity,  dále  počet  šroubů,  který  má  odpovídat  konstrukční 

dokumentaci,

• měřením kontrolujeme utažení  šroubů,  které se provádí  normalizovanými klíči  bez použití  prodlužovacích pák nebo strojními  utahováky 

vyvozující utahovací moment stanovený pro příslušný šroub,

• u sloupů se kontroluje každý třetí sloup a všechny šrouby na něm s maximální toleranci 5% z momentu určeného montážní dokumentací.

Bod č. 15: Kontrola šroubů vazníků

• Kontrolu šroubů vazníků provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety vizuálně u každého sloupu,

• kontroluje  se,  aby  po  dotažení  matice  přesahoval  šroub  nejméně  dvěma  závity,  dále  počet  šroubů,  který  má  odpovídat  konstrukční 

dokumentaci,

• měřením kontrolujeme utažení  šroubů,  které se provádí  normalizovanými klíči  bez použití  prodlužovacích pák nebo strojními  utahováky 

vyvozující utahovací moment stanovený pro příslušný šroub,

• u vazníků se kontroluje každý čtvrtý vazník a všechny šrouby na něm o maximální toleranci 5% z momentu určeného montážní dokumentací.

Bod č. 16: Kontrola šroubů ostatních prvků

• Kontrolu šroubů ztužidel, vaznic a trámů provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety vizuálně u každého prvku,

• kontroluje  se,  aby  po  dotažení  matice  přesahoval  šroub  nejméně  dvěma  závity,  dále  počet  šroubů,  který  má  odpovídat  konstrukční 

dokumentaci,

• měřením  kontroluje  utažení  šroubů,  které  se  provádí  normalizovanými  klíči  bez  použití  prodlužovacích  pák  nebo  strojními  utahováky 

vyvozující utahovací moment stanovený pro příslušný šroub,
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• u ztužidla a vaznice se kontroluje minimálně jeden šroub z dílce a u trámů se kontrolují minimálně 2 šrouby z dílce o maximální toleranci 5% 

z momentu určeného montážní dokumentací.

Bod č. 17: Kontrola osazení každého prvku

• Kontrolu osazení provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety,

• kontroluje se montáž osazení veškerých ocelových dílců,  kdy před osazením sloupů bude zkontrolováno uložení podložky, vyrovnávající 

nerovnosti v patě sloupu,

• před zvednutím prvku musí být zkontrolováno správné uvázání prvku, celistvost prvku, označení prvku a nepoškozenost vázacích prostředků,

• před osazením se překontroluje betonové lože či ocelové lože,

• po osazení se kontroluje poloha prvku vzhledem k osám, výškové osazení, vertikální a horizontální rovina,

• kontrolovány budou všechny dílce ocelové konstrukce a výsledek kontroly je zapsán do stavebního deníku.

Bod č. 18: Kontrola upravovaných dílců v průběhu výstavby

• Kontrolu povrchové úpravy během její realizace kontroluje stavbyvedoucí a mistr montážní čety vizuálně,

• kontrola správného ředění nanášené hmoty,

• kontrola správného nanášení,

• kontrola neporušení a celistvosti.
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VÝSTUPNÍ KONTROLA
Bod č. 19: Kontrola celé ocelové nosné konstrukce

• Kontrolu celé ocelové konstrukce provádí stavbyvedoucí, statik, investor a mistr montážní čety,

• kontroluje se vizuálně dle projektové dokumentace správnost osazení jednotlivých dílců,

• měřením se kontrolují jednotlivé dílce a jejich polohy, svislost, ukotvení, výšková a půdorysná poloha, sklon a rozteč vazníků, provedení spojů 

tak, aby byly v souladu s povolenými odchylkami,

• všechny dílce musí být v souladu s PD,

• vzdálenost osy sloupu od svislice v horní úrovni na výšku sloupu ± 10 mm.

Bod č. 20: Kontrola celistvosti povrchové úpravy na stavbě

• Kontrola celistvosti a návaznosti jednotlivých nátěrů a nástřiků probíhající při montáži ocelové konstrukce,

• nanášená vrstva musí být celistvá bez jakýchkoli vynechání,

• kontrola tloušťky a kvality protikorozní ochrany.

Bod č. 21: Kontrola dokumentace skutečného provedení, kontrola ocelové konstrukce

• Kontrola dokumentace skutečného provedení, SD, MD,

• přejímku provádí investor, stavbyvedoucí, TDI a statik,

• kontrolují se zápisy z průběhu montáže v denících, listy použitého a aplikovaného materiálu,

• přejímka navazuje na kontrolu celé ocelové konstrukce a její zápis,

• kontroluje se provedení  dle ustanovení  norem, hospodářské smlouvy a zvláštních předpisů pro danou konstrukci,  předložení  o kontrole 

montážních svarů radiogramem nebo osvědčení o zkouškách ultrazvukem, záznamy o kontrole šroubových spojů.
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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Prodejní areál TOP CENTRUM car s.r.o.

Místo stavby: ul. Brněnská 4031, Hodonín

Městský úřad: Hodonín

Investor: TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Projektant: Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o.

Koupelní 2

695 01 Hodonín

Autor návrhu: Ing. Radim Chaloupka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotčené stavbou:
parc. č. 2040/4, 2040/44, 2459/4, 2459/1, 2040/51 a st. 8892 – katastrální území Hodonín
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Fáze Č. Proces Popis Předpis Četnost kontroly

vs
tu

pn
í k

on
tro

la

1 úplnost a rozsah stavbyvedoucí vizuální jednorázově SD datum datum datum

podpis podpis podpis

2 Převzetí staveniště jednorázově SD datum datum datum

podpis podpis podpis

3 jednorázově datum datum datum

podpis podpis podpis

4 - datum datum datum

podpis podpis podpis

5 stavbyvedoucí vizuální každá dodávka datum datum datum

podpis podpis podpis

Kontrolu 
provedl

Způsob 
kontroly

Výsledek 
kontroly

Vyhovuje / 
nevyhovuje

Kontrolu 
provedl

Kontrolu 
prověřil

Kontrolu 
převzal

Projektová 
dokumentace PD

SOD

rozměry a tolerance, 
označení a ohraničení 
staveniště, skládka, 

bezpečný vstup 
dělníků

výkres ZS
PD

NV č.362/2005 Sb.
ČSN EN 12811-1

stavbyvedoucí 
geodet

TDI

vizuální 
měření

Kontrola a převzetí 
předchozích činností

kontrola provedení 
vodorovné nosné 

konstrukce

PD
ČSN 73 0210-1

TP

stavbyvedoucí 
investor

TDI

vizuální 
měření

předávací 
protokol SD

Kontrola a převzetí 
staveništních 

přípojek

odečet stavu 
elektroměru a 

vodoměru, soupis 
podmínek užívání

stavbyvedoucí
Investor

odečet 
vstupní

na začátku a na 
konci výstavby

předávací 
protokol SD

Kontrola materiálu, 
certifikáty

kontrola kvality 
dodaného materiálu, 

certifikáty

PD
dodací list

SD
Certifikáty

2.   KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN – STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
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6 vizuální každá dodávka SD datum datum datum

podpis podpis podpis

m
ez

io
pe

ra
čn

í k
on

tro
la

7 Kontrola vytýčení jednorázově SD datum datum datum

podpis podpis podpis

8 technický list vizuální SD datum datum datum

podpis podpis podpis

9 - SD datum datum datum

podpis podpis podpis

10 měření jednorázově SD datum datum datum

podpis podpis podpis

vs
tu

pn
í  

ko
nt

ro
la Doprava a 

skladování materiálu

kontrola správného 
skladování materiálu a 

jeho přepravy

PD
TP

Výkres ZS

stavbyvedoucí
Mistr

kontrola vyznačení 
osazení jednotlivých 

panelů

TP
PD

ČSN 73 0210-1

stavbyvedoucí
mistr

Geodet

vizuální
Měření

Kontrola strojů a 
pomůcek

kontrola způsobilosti 
strojů a jejich 

technického stavu, 
kontrola pomůcek

stavbyvedoucí, 
mistr

každý den před 
zahájením prací

Kontrola dodržení 
podmínek pro 

montáž

konrola o zápisu 
každodenní 

povětrnostní situace, 
užívání ochranných 

pracovních pomůcek

ČSN EN 14509
NV č.362/2005 Sb. 
NV č.591/2006 Sb.

stavbyvedoucí 
TDI

Jeřábník

každý den, vítr 
hlídá jeřábník po 
celou pracovní 

dobu

Kontrola opláštění, 
kotvení

kontrola správného 
provedení opláštění

ČSN EN 14509
PD
TP

stavbyvedoucí 
mistr montážní  

čety



Vysvětlivky k tabulkové části (zkratky):  

TDI – technický dozor investora

SD – stavební deník

PD – projektová dokumentace

TP – technologický předpis

SOD – smlouva o dílo

ZS – zařízení staveniště

122

vý
st

up
ní

 k
on

tro
la

11 ČSN EN 14509 jednorázově datum datum datum

podpis podpis podpis

12 datum datum datum

podpis podpis podpis

Kontrola dodržení 
rozměrů, rovinnosti, 

těsnosti spojů

kontrola mezní 
odchylky rovinnosti 
pláště, správného 
provedení spojů

stavbyvedoucí 
TDI

Investor

vizuální 
měření

SD
Protokol

Konečná kontrola 
geometrie a čistoty 

konstrukce

kontrola celé 
konstrukce opláštění

PD
TP

stavbyvedoucí 
mistr
TDI

vizuální 
měření

průběžně celá 
konstrukce, 

jednorázově po 
ukončení

SD
Protokol



3.   POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL

VSTUPNÍ KONTROLA
Bod č. 1: Projektová a montážní dokumentace  

• Úplnost a rozsah projektové dokumentace (dokumentace je odsouhlasena investorem),

• platnost PD je označena ve výkresech,

• na základě správné PD je vystaveno stavební povolení,

• vzniklé nejasnosti vzniklé během výstavby budou konzultovány s odpovědným projektantem,

• výsledek kontroly je zaznamenán do stavebního deníku.

Bod č. 2: Převzetí staveniště

• Kontrola a stav veškerých staveništních buněk,

• kontrola ploch skládek, které musí být odvodněny a zpevněny,

• každý prvek je skladován na podkladcích (viz. kontrola skladování),

• vizuální kontrola patek určených pro kotvení sloupů,

• kontrola základových konstrukcí měřením, kdy výstup musí být v rozmezí dovolených odchylek,

• každý pracovník musí mít zajištěný bezpečný vstup na pracoviště, kontrola žebříků.   
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Bod č. 3: Kontrola a převzetí předchozích činností

• Bude se účastnit stavbyvedoucí, investor a TDI,

• kontrola dokončení konstrukcí, na kterých je závislý začátek montáže střešních panelů,

• povrch vodorovné konstrukce pro kotvení opláštění musí být čistý, zbavený ostrých hran a výčnělků,

• záznam do staveního deníku.

Bod č. 4: Kontrola a převzetí staveništních přípojek

• Bude se účastnit stavbyvedoucí a investor,

• během kontroly bude zapsán stav elektroměru a vodměru,

• dohodnutí podmínek užívání a místo samotného odběru,

• domluva o budoucím odstranění zařízení pro odběr a o zapsání konečného stavu elektroměru a vodoměru,

• záznam do stavebního deníku.

Bod č. 5: Kontrola materiálu, certifikáty

• Kontrola dodacích listů od výrobce,

• kontrola jakosti základního materiálu (panelů) a spojovacího materiálu,

• kontrola počtu kusů a rozměru jednotlivých položek, 

• kontrola barevného odstínu panelů a jejich ochranné fólie.
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Bod č. 6:   Doprava a skladování materiálu  

• Kontrola podložení jednotlivých svazků na valníku,

• kotevní samovrtné šrouby z nerezové oceli budou přepraveny v uzavřených krabicích s označením typu šroubu (délka, průměr),

• skladování bude na předem určeném místě skládky dle výkresu B 2.4 - Zařízení staveniště, v dosahu zvedacího zařízení na odvodněné a 

zpevněné ploše tak, aby mezi uloženými prvky byla vždy z jedné strany mezera min. 300 mm a z druhé strany min. 600 mm,

• výška prokládky materiálu nad tereném musí být min. 300 mm,

• výška skladovaných svazků panelů je dána výškou svazku, nesmí se skládat dva a více svazků na sebe.

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA
Bod č. 7: Kontrola striktního dodržení technologického postupu montáže

• Kontrola dodržení správné technologie montáže podle technologického předpisu,

• kontrola správného osazení panelů před jejich ukotvením, šroubováním,

• vyznačení osazení (bílou křídou) na stávající vodorovnou konstrukci.,

Bod č. 8: Kontrola strojů a pomůcek

• Kontrola polohy jeřábu dle výkresu B 2.4 – Zařízení staveniště,

• kontrola stabilizace (zapatkování) jeřábu,

• kontrola vázacích prostředků, nejsou–li poškozeny,

• kontrola elektrického nářadí, jeho technického stavu,

• kontrola pracovních pomůcek – přítomnost, počet, čistota,

• kontrola se bude provádět každý den před zahájením práce (kontrola vázacích prostředků namátkově a s ohledem na počasí).
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Bod č. 9: Kontrola dodržení podmínek pro montáž

• Kontrolu provádí stavbyvedoucí, TDI a jeřábník po celou dobu výstavby každý den,

• pokud v době montáže vydatně prší nebo je vítr  větší než 8 m/s, je třeba montáž zastavit  (za mírného deště je třeba práci  přizpůsobit  

klimatickým podmínkám),

• teplota vzduchu by měla být vyšší než 5°C.

Bod č. 10: Kontrola opláštění, kotvení

• Celková kontrola provedeného opláštění dle PD, správnost umístění jednotlivých panelů,

• kontrola počtu šroubů (kotvení), jejich rozmístění,

• kontrola správného dotažení šroubů s ohledem na pryžové těsnění pod hlavou šroubu,

• kontrola odstranění ochranné fólie z exteriérové strany panelů v celé ploše.

VÝSTUPNÍ KONTROLA
Bod č. 11: Kontrola dodržení rozměrů, rovinnosti, těsnosti spojů

• Kontrola mezní odchylky rovinnosti pláště,

• kontrola celkového rozměru střešního pláště,

• kontrola dosednutí jednotlivých panelů do sebe a s tím spojená kontrola těsnosti,

• kontroly se účastní stavbyvedoucí, investor a TDI, provede se zápis do SD.
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Bod č. 12: Konečná kontrola geometrie a čistoty konstrukce

• Kontrolu celé konstrukce opláštění provádí stavbyvedoucí, investor a mistr montážní čety,

• kontroluje se vizuálně dle projektové dokumentace správnost osazení jednotlivých dílců,

• měřením se kontrolují jednotlivé dílce a jejich polohy, ukotvení, výšková a půdorysná poloha, provedení spojů,

• kontrola čistoty konstrukce, aby se zabránilo jejímu znehodnocení vlivem koroze,

• kontrola odstranění ochranné fólie z celé konstrukce.

4.   POUŽITÁ LITERATURA

Normy, zákony, vyhlášky, předpisy:
[1] ČSN 73 0210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě – Podmínky prováděné – Část 1: Přesnost osazení, 01/1993

[2] ČSN EN ISO 12480 – Jeřáby – Bezpečné používání, 07/1999

[3] ČSN EN 14509 – Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povchovými plechy – Prefabrikované výrobky – Specifikace, 04/2007

[4] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

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

[6] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Jiné zdroje:
[1] panely.kingspan.cz

[2] www.p-systems.cz

[3] Technická příručka: Izolační střešní a stěnové panely pro opláštění budov
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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Prodejní areál TOP CENTRUM car s.r.o.

Místo stavby: ul. Brněnská 4031, Hodonín

Městský úřad: Hodonín

Investor: TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Projektant: Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o.

Koupelní 2

695 01 Hodonín

Autor návrhu: Ing. Radim Chaloupka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotčené stavbou:
parc.  č.  2040/4,  2040/44,  2459/4,  2459/1,  2040/51  a  st.  8892  –  katastrální  území 

Hodonín

Stavební pozemek: 13 800 m2

Zastavěná plocha: 2 912 m2

Obestavěný prostor: 23 073 m3
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2.   POPIS STAVBY

Zájmová lokalita se nachází  ve stávající  průmyslové zóně Hodonín – sever,  u 

silnice II/380 vedoucí z Brna do Hodonína, ulice Brněnská a je umístěna v rovinatém 

terénu.  Nosný  systém  budovy  je  tvořen  ocelovými  skelety  a  doplňkovými  nosnými 

zděnými  konstrukcemi  z  cihel  POROTHERM.  Stropní  konstrukce  je  v  jedné  části 

vytvořena pomocí prefabrikovaných předpjatých železobetonových panelů, v části druhé 

pomocí ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy potom tvoří soustavy vazníků a 

vaznic  a  ocelové  válcované  nosníky  typu  IPE.  Střešní  plášť  nad  showroomem  a 

přístavbou příjmu a výdeje vozidel tvoří sendvičové panely tl. 80 mm a nosný trapézový 

plech, který vynáší tepelnou izolaci tvořenou dvěma polystyrenovými deskami tl. 70 mm.

3.   BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
3.1   Všeobecná ustanovení

Tato zpráva BOZP řeší jakým způsobem se bude dbát na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví  při  práci  dle platných zákonů a nařízení vlády.  Zpráva BOZP vychází 

zejména z uvedených právních předpisů:

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci

• Nařízením  vlády  č.  378/2001  Sb., kterým  se  stanoví  bližší  požadavky  na  

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí

• Nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

• Nařízením  vlády  č.  362/2005  Sb., o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do  

hloubky

• Nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí

Při  uspořádání  staveniště  musí  zhotovitel  dbát  na  to,  aby  byly  dodrženy 

požadavky na pracoviště stanovené předpisem - nařízení vlády č. 101/2005 Sb., aby 

staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního 

předpisu vyhláška č. 137/1998 Sb. a dalším požadavkům na staveniště. 

Zhotovitel musí dále vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností, 

přitom  bude  postupovat  podle  zvláštních  právních  předpisů  upravujících  podmínky 
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ochrany zdraví zaměstnanců při práci - nařízení vlády č. 178/2001 Sb.. Za uspořádání 

staveniště  zodpovídá  zhotovitel,  kterému  bude  toto  staveniště  předáno  a  který  jej 

převzal.  V  zápise o  předání  a  převzetí  se  uvedou  všechny skutečnosti,  které  jsou 

důležité z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se 

na staveništi.

Zhotovitel zajistí aby:

• se při používání strojů či technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků 

na  staveništi  dodržovaly  zejména požadavky zvláštních  právních  předpisů  - 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovních postupů, jelikož se 

budou provádět:

• práce, které jsou spojeny s prováděním a demontáží bednění. Dále s 

výrobou,  dopravou  a  ukládáním  ocelové  výztuže  a  betonové  směsi, 

včetně zhutňování,

• práce,  které jsou spojeny se skladováním a manipulací  s  materiálem 

nebo výrobky.

Dodavatel stavebních prací je povinen vyškolit pracovníky, kteří projektují, řídí, 

kontrolují a provádějí jakékoliv stavební práce. Dodavatel musí nejméně jednou za 3 

roky ověřit znalosti pracovníků. Pokud ovšem pracovníci pracují ve výškách či na jinak 

rizikových  pozicích,  zajistí  dodavatel  školení  a  ověřování  jejich  znalostí  z  předpisů 

nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

Dodavatel  je  povinen  splňovat  všechny  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany 

zdraví  při  práci,  které  vycházejí  z  příslušných  právních  předpisů  -  nařízení  vlády 

č. 591/2006 Sb.,  nařízení  vlády č.  362/2005 Sb.,  nařízení  vlády č.  101/2005 Sb.  a 

zákon č. 378/2001 Sb. . Dodavatel je povinen zajistit prokazatelně proškolení všech 

svých zaměstnanců z BOZP a požadovat splnění těchto požadavků od subdodavatelů.

Povinnosti pracovníků:

Pracovníci jsou při provádění stavebních prací povinni:

• dodržovat technologické a pracovní postupy, návody a pokyny,

• obsluhovat  stroje  a  zařízení,  používat  nářadí  a  pomůcky,  které  jim byly  pro 

jejich práci určeny,

• dodržovat  bezpečnostní  označení,  výstražné  signály,  upozornění  a  pokyny 

pracovníků pověřených střežením ohroženého prostoru,
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• provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu 

odpovědného pracovníka.

Pokud  v  průběhu  prací  nastane  změna  klimatických  podmínek,  které  by 

nepříznivě  ovlivnily  bezpečnost  práce,  jsou  odpovědní  pracovníci  povinni  zajistit 

bezpečnost práce. S jakoukoliv změnou technologických či pracovních postupů musí 

být seznámeni především příslušní pracovníci. Důvody k přerušení práce posoudí a o 

přerušení práce rozhodne stavbyvedoucí.

Všichni  pracovníci  na  stavbě  budou  proškoleni  z  BOZP,  která  vychází  z 

příslušných právních předpisů a vládních nařízení - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a zákon č. 378/2001 Sb. 

3.2   Zařízení staveniště
3.2.1   Obecné požadavky na zařízení staveniště

Prostor staveniště bude oplocen nově vybudovaným mobilním oplocením od firmy 

TOI TOI a to do výšky 2,0 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 

přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na 

nich co nejméně narušit. Vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou o 

rozměru 7,2 x 2,0 m a dopravními značkami, které provádějí místní úpravu vozidel na 

staveništi.  Zákaz  vjezdu  nepovolaným  fyzickým  osobám  musí  být  vyznačen 

bezpečnostní značkou na vstupní bráně, která vede na staveniště, a na přístupových 

komunikacích,  které  k  nim  vedou.  Na  plotě  i  na  bráně  budou  osazeny  cedulky  s 

nápisem ,,Pozor stavba, nepovolaným osobám vstup zakázán‘‘. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 

staveništi  nesmí  ohrozit  bezpečnost  a  zdraví  fyzických  osob  zdržujících  se  na 

staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti.

Během  provádění  přípojek  budou  výkopy  ohrazeny  přenosným  zábradlím  s 

výškou horního madla 1,1 m upevněného na stabilních sloupcích a jednou mezilehlou 

tyčí nebo překryty lávkami. 

Při práci autojeřábu se pod zavěšeným břemenem nesmí zdržovat osoby.

3.2.2   Obecné požadavky na zařízení staveniště

Před odevzdáním staveniště investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních 

prací  převezme vyznačení  inženýrských sítí.  Provozovatelé  všech inženýrských sítí 

vedených  v  řešené  oblasti  dodali  podklady  o  umístění  svých  sítí,  jak  z  hlediska 
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směrového,  tak i  hloubkového uložení.  Před započetím zemních prací  musí  být  na 

terénu  zajištěno  vyznačení  tras  podzemních  vedení  inženýrských  sítí  s  druhem 

inženýrských sítí, jejich trasami, hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí 

být seznámeni všichni pracovníci, kteří budou provádět zemní práce.

V okolí nebo přímo přes staveniště vedou sítě technické infrastruktury: vedení 

elektrické  energie  (VN  a  NN),  vodovodní  řad,  splašková  kanalizace,  dešťová 

kanalizace, plynovodní řad (NTL, STL a VTL) a sdělovací kabel. Z těchto veřejných sítí 

bude využito připojení  ke všem těmto zmíněným sítím. V rámci zařízení  staveniště 

bude připojen staveništní rozvaděč, který bude sloužit k čerpání energie v rámci celé 

výstavby.  Buňky  zařízení  staveniště  pro  hygienické  účely  budou  napojeny  na 

vodovodní a splaškovou přípojku a na elektrickou energii. K čerpání pitné vody bude 

vybudována dočasná vodovodní přípojka.

3.2.3   Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi

U řešené technologické etapy hrubé vrchní stavby autosalonu TOP CENTRUM 

car Hodonín, budou všechny stavební práce probíhat na venkovních pracovištích, proto 

musíme dbát na zvýšenou bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

• Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na:

• počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují,

• maximální zatížení, které se může vzniknout a jeho rozložení,

• povětrnostní vlivy.

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo  zdraví  fyzických  osob  na  staveništi  nebo  v  jeho  okolí,  popřípadě  k  ohrožení 

majetku  nebo  životního  prostředí  vlivem  nepříznivých  povětrnostních  vlivů, 

nevyhovujících technickému stavu konstrukce nebo stroje, živelné události,  případně 

vlivem  jiných  předem  nepředvídatelných  okolností.  Důvody  pro  přerušení  práce 

posoudí a o přerušení práce rozhodne stavbyvedoucí.

Při  přerušení  práce  musí  být  zajištěno  provedení  nezbytných  opatření  k 

ochraně  bezpečnosti  a  zdraví  fyzických  osob  a  vyhotovení  zápisu  o  provedených 

opatřeních.
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3.2.4   Ochrana proti nebezpečí pádu

Všem pracovníkům bude poskytnuto školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci ve výškách a nad volnou hloubkou, jelikož ve většině případech se bude jednat o 

práce  ve  výškách  nad  1,5  m,  kdy  pracovníci  nemohou  pracovat  z  pevných  a 

bezpečných pracovních podlah.

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů zajistíme zábradlí skládající se z 

horní tyče nebo-li madla a ochranné lišty u podlahy o výšce minimálně 0,15 m. Výška 

podlahy je nad okolní úrovní větší než 2 m, proto musí být prostor mezi horní tyčí a  

ochrannou lištou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 

středních tyčí.  Za dostatečnou se považuje výška horní  tyče minimálně 1,1 m nad 

podlahou.

Práce  ve  výškách  nesmí  být  prováděny  za  nepříznivých  povětrnostních 

podmínek.

3.2.5   Přerušení práce ve výškách

Při  nepříznivých  povětrnostních  podmínkách  je  zaměstnavatel  povinen  zajistit 

přerušení prací. Za nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí 

pádu nebo uklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

• bouřka, déšť, tvoření námrazy či sněžení,

• vítr  o  rychlosti  nad  8  m/s  při  práci  na  zavěšených  plošinách,  pojízdných 

lešeních, žebřících nad 5 m výšky a při použití závěsu na laně u pracovních 

polohovacích systémů, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 10,7 m/s,

• teplota prostředí během provádění prací nižší než -10° C,

• dohlednost v místě provádění prací menší než 30 m.

3.2.6   Skladování a manipulace s materiálem

Skladovací  plochy  musí  být  rovné,  odvodněné  a  zpevněné.  Rozmístění 

skladovaných materiálů,  rozměry a únosnost  skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu. Jednotlivé 

dílce (ocelové prvky, střešní panely) budou uskladněny na severní straně staveniště, 

příp.  po  obvodu  zamýšleného  objektu,  kde  již  jsou  zpevněné  plochy  v  podobě 

asfaltového povrchu nebo zámkové dlažby.

Materiál  musí být skladován dle podmínek stanovených výrobcem, nejlépe v 

takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Po celou dobu skladování musí být 
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zajištěna stabilita  prvků,  aby nedošlo k  poškození.  Podložkami,  zarážkami,  stojany, 

klíny  či  provázáním musí  být  zajištěny  všechny prvky  či  dílce,  které  by  jinak  byly 

nestabilní  a  mohly  se  převrátit,  překlopit  nebo  kutálet.  Jako  podkladek  nesmí  být 

použita kulatina ani podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 

sebe.

3.3   Montáž ocelové konstrukce a střešních panelů

Pracovníci musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti pro danou 

činnost (základní školení, školení v profesích – práce ve výškách, jeřábník, vazač atd.). 

Pro montážní práce musí být zpracován technologický postup montáže, který obsahuje 

časový  sled  montážních  záběrů,  včetně  prací  nad  sebou,  nasazení  a  pohyb 

mechanizačních  prostředků,  řešení  bezpečného  přístupu  pracovníků  ke  stykovým 

uzlům a zabezpečení  pracovníků proti  pádu (podmínky kolektivního nebo osobního 

zajištění).

Pracoviště  musí  být  odevzdáno  a  převzato  v  dohodnutém  stavu  zápisem. 

Sousední  prostory  a  ochranná  pásma  musí  být  zajištěna  proti  možnému ohrožení 

ostatních  osob,  staveb,  komunikací  apod.  Montážní  četa  musí  být  vybavena 

odpovídajícími montážními přípravky, prostředky osobního zajištění a ostatními OOPP. 

Při  montáži  musí  být  jak  materiál,  tak  i  nářadí  zajištěno  proti  pádu,  rovněž  tak 

jednoduché  nářadí  musí  mít  pracovník  zajištěno  (uvázáno)  proti  pádu  použitím 

vhodných pomůcek a OOPP. Montážní práce musí být přerušeny při rychlosti větru nad 

8  m/s,  práce  na  zavěšených  pomocných  konstrukcích,  práce  při  použití  osobního 

zajištění,  nad 10,7 m/s platí  pro ostatní práce ve výškách, při bouři,  silném dešti  a 

sněžení, tvoření námrazy, teplotě nižší než –10°C, při dohlednosti menší než 30 m. 

Pracoviště  –  lešení,  závěsné  lávky  apod.  –  musí  být  staticky  dimenzováno  na 

předpokládané  zatížení  (hmotnost  materiálů,  přípravků,  strojů  i  pracovníků).  Strojní 

zařízení musí být pravidelně kontrolováno a revidováno, ke strojům a zařízením musí 

být vedena kompletní technická dokumentace, včetně provozního deníku nebo knihy (v 

provozním deníku jsou uvedeny základní  technické údaje stroje,  jména pracovníků, 

kteří jsou pověřeni obsluhou stroje, dále údaje o údržbě, zkouškách a revizích, včetně 

odstranění  případných  závad).  Při  zvedání  dílců  musí  být  použity  odpovídající 

mechanizační  a  vázací  prostředky  včetně  přípravků.  Vázací  prostředky  musí  být 

označené, při montáži nesmí dojít k jejich překroucení. Poškozené vázací prostředky 

se nesmějí používat.

Osazování dílců musí být prováděno podle technologického postupu. Ztužení, 

vzepření, kotvení a plošiny musí být osazeny již při montáži, otvory a hrany pádu musí 
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být zajištěny poklopy, zábradlím apod.  Po usazení svislých dílců musí být zajištěna 

jejich stabilita pomocí přípravků (vzpěry, stolice, zaklínování apod.). Montážní přípravky 

se odstraní až po konečném upevnění (svarem, šroubem apod.). Ocelová konstrukce 

musí být při montáži uzemněna.

Při  používání  hořlavých  látek  při  nátěrech  konstrukcí  musí  být  splněny 

požadavky předpisů o požární ochraně. 

3.4   Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů
3.4.1   Oprava a údržba strojů

Oprava,  seřizování,  úprava,  údržba  a  čištění  zařízení  se  provádějí  jen  je-li 

zařízení odpojeno od přívodů energií.

3.4.2   Obsluha strojů

Obsluha  musí  mít  možnost  se  přesvědčit,  že  se  v  nebezpečných  místech 

nenachází  žádný  zaměstnanec.  Pokud  nelze  tento  požadavek  splnit,  bezpečnostní 

systém před spuštěním nebo zastavením zařízení musí vydávat zvukový či viditelný 

výstražný signál,  aby zaměstnanci,  zdržující  se v nebezpečném prostoru, měli vždy 

dostatek času tento prostor opustit.

3.4.3   Kontrola bezpečnosti provozu zařízení

Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna 

podle průvodní  dokumentace výrobce. Není-li  tato dokumentace k dispozici,  stanoví 

rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.

Pokud je zařízení vybaveno provozní dokumentací, provádí se kontroly jednou 

za 12 měsíců a to tak, jak je stanoví místní provozní bezpečnostní předpis.

Provozní dokumentace musí být uchována po celou dobu provozu zařízení.

3.4.4   Zabezpečení stroje při přerušení a ukončení práce

V technologické etapě hrubé vrchní  stavby bude na staveništi  po celou dobu 

montáže ocelové konstrukce umístěn autojeřáb. Proto jej při přerušení nebo ukončení 

práce musíme zajistit proti samovolnému pohybu a neoprávněnému použití. Obsluha 

stroje,  která  se hodlá  vzdálit  od stroje,  provede v souladu s návodem k používání 

opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 

fyzickou osobou.
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Obsluha  stroje  zaznamenává  závady  stroje  zjištěné  v  průběhu  předchozího 

používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.

3.4.5   Zakázené činnosti

Při realizaci hrubé vrchní stavby je zakázáno:
• uvádět  do chodu a používat stroj,  jsou-li  kromě obsluhy na stroji  nebo v jeho 

nebezpečném  dosahu  další  pracovníci,  nebo  zda-li  je  odmontováno  nebo 

poškozeno některé ochranné zařízení,

• dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými v 

rukou, kromě případů, které připouští návod k obsluze,

• přemisťovat a přepravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním zařízení,

• pracovat  se strojem a pracovním nástrojem v místě,  na které  není  z  místa 

obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení,

• opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu,

• provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj zabezpečen proti samovolnému 

pohybu  a  náhodnému spuštění  a  pokud  není-li  vyloučen  styk  pracovníka  s 

pohybujícími se částmi stroje,

• pohybovat se po stroji mimo určené přístupy,

• zavěšovat břemena na špičku háku zdvihacích zařízení.

3.5   Zdvihací zařízení

Majitel jeřábu musí zajistit kvalifikovanou osobu jeřábu, zajistit odbornou montáž, 

údržbu a opravy jeřábu a zajistit vybavení jeřábu.

Uživatel jeřábu je povinen zajistit údržbu, odstranit zjištěné závady zdvihacích 

zařízení, zajistit bezpečné zakotvení jeřábu, zajistit bezpečné přemístění jeřábu v rámci 

pracoviště atd.

Obsluha jeřábu musí:

• vlastnit jeřábnický průkaz na obsluhu zdvihacího zařízení,

• být starší 18 let,

• být seznámena s předpisy pro obsluhu zdvihacího zařízení.

Zahájení provozu:  

Jeřábník musí  kontrolovat  jeřáb každý pracovní  den před započetím směny. 

Bezpečnostní,  strojní  a  ani  elektrické  zařízení  nesmí  prokazovat  zjevné  závady 
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(vytékající olej, vypadlé šrouby, poškození lana atd). Kontrola správné funkce brzd. V 

kabině jeřábu se nesmí vyskytovat hořlaviny a volně ležící předměty. 

Překontrolování, zda na jeřábu nejsou nežádoucí předměty, které by mohly při 

jeho provozu spadnout a způsobit zranění nebo škodu na majetku. Kontrola umístění 

hasicího přístroje.

Provoz a poruchy:

Při provozu je nutné především sledovat spolehlivou funkci brzd. Vyskytne-li se 

při provozu závada ohrožující bezpečnost nebo dojde k přerušení přívodu elektrického 

proudu,  je  nutno  neprodleně  vypnout  jeřábový  spínač,  vrátit  ovládací  přístroje  do 

vypnuté  polohy,  zapsat  závadu  do „Deníku zdvihacího zařízení“  a  vyžádat  opravu. 

Vznikne-li na zdvihacím zařízení požár, musí být okamžitě vypnut jeřábový spínač a 

použit hasicí přístroj.

Přeprava břemen:

Při  přepravě břemen se musí řídit  jeřábník pokyny vazače.  Během přepravy 

musí  vazač  sledovat  břemeno.  Bez  pomoci  vazače  smí  jeřábník  s  břemenem 

manipulovat pouze v případě, že má dobrý výhled a přehled po pracovišti. 

Se zavěšeným břemenem se smí pojíždět pouze takovou rychlostí, aby nedošlo

k rozhoupání břemene.

Zakázané manipulace:

V žádném případě nesmí  dojít  k  opuštění  zdvihacího zařízení  při  zapnutém 

jeřábovém spínači nebo zavěšeném břemenu na háku. Je zakázáno zvedat či obracet 

břemeno, které váží více než je dovolená nosnost zdvihacího zařízení, zvedat břemena 

zasypaná, přimrzlá nebo upevněná, vytahováním a odtrhováním, pokud není možno 

zajistit takto potřebnou sílu. Pokračovat v provozu, utvoří-li se na laně smyčka nebo se 

vysmekne z dráhy kladky. Provádět jakékoliv opravy zdvihacího zařízení, pokud pro 

tyto práce není jeřábník přímo zaučen.

Ukončení provozu:

Po ukončení provozu se musí zapsat veškeré zjištěné nedostatky za provozu 

do  „Deníku  zdvihacího  zařízení“,  vypnout  jeřábový  spínač  a  nastavit  přístroje  do 

vypnuté polohy, uzamknout stanoviště obsluhy a zabezpečit venkovní zdvihací zařízení 

proti samovolnému pohybu tlakem větru, a to způsobem, který je stanoven výrobcem 

zvlášť pro jednotlivé typy zařízení.
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Požadavky na zdvihání a přemisťování zavěšených břemen:

Při zdvihání a přemisťování zavěšených břemen, pokud není zamezen přístup 

do  nebezpečného  prostoru,  musí  provádět  dohled  nad  zavěšeným  břemenem 

pověřený  pracovník.  Způsob  vázání  a  odvazování  břemen  bude  probíhat  vždy  v 

koordinaci s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. Dále musí být zajištěna ochrana 

proti  převrácení,  posunutí  nebo  sklouznutí  břemene.  Kontrola  a  provádění  všech 

pracovních operací musí probíhat tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví 

zaměstnanců.

K zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru dojde tehdy, 

pokud se povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení 

nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Příjem odpovídajících opatření k zamezení 

samovolného pohybu zařízení nebo převrácení zařízení.

4.   ZÁVĚR

Tato zpráva BOZP byla vypracována na základě uvedených platných právních 

předpisů a norem v rámci realizace hrubé vrchní stavby autosalonu TOP CENTRUM 

car  v  Hodoníně.  Zhotovitel  je  povinen  seznámit  pracovníky  se  zněním  tohoto 

dokumentu, popřípadě je vyškolit z pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví dle platného 

právního předpisu.

Pracovníci jsou povinni výše uvedené ustanovení dodržovat.
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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: Prodejní areál TOP CENTRUM car s.r.o.

Místo stavby: ul. Brněnská 4031, Hodonín

Městský úřad: Hodonín

Investor: TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Projektant: Projekční kancelář Alfa spol. s.r.o.

Koupelní 2

695 01 Hodonín

Autor návrhu: Ing. Radim Chaloupka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotčené stavbou:
parc.  č.  2040/4,  2040/44,  2459/4,  2459/1,  2040/51  a  st.  8892  –  katastrální  území 

Hodonín

Stavební pozemek: 13 800 m2

Zastavěná plocha: 2 912 m2

Podlažní plocha: 3 956 m2

Obestavěný prostor: 23 073 m3

Plocha komunikací: 1 867 m2

Plocha park. míst: 1 079 m2/54 park. míst
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2.   POPIS STAVBY

Zájmová lokalita se nachází  ve stávající  průmyslové zóně Hodonín – sever,  u 

silnice II/380 vedoucí z Brna do Hodonína, ulice Brněnská a je umístěna v rovinatém 

terénu. Dopravní dostupnost k objektu je pouze z východní strany z ulice Brněnská po 

silnici II/380.

2.1   Ocelová konstrukce

Nosný  systém  budovy  je  tvořen  ocelovými  skelety  a  doplňkovými  nosnými 

zděnými  konstrukcemi  z  cihel  POROTHERM.  Stropní  konstrukce  je  v  jedné  části 

vytvořena pomocí prefabrikovaných předpjatých železobetonových panelů, v části druhé 

pomocí ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci střechy potom tvoří soustavy vazníků a 

vaznic  a  ocelové  válcované  nosníky  typu  IPE.  Střešní  plášť  nad  showroomem  a 

přístavbou příjmu a výdeje vozidel tvoří sendvičové panely tl. 80 mm a nosný trapézový 

plech, který vynáší tepelnou izolaci tvořenou dvěma polystyrenovými deskami tl. 70 mm.

2.2   Zděná konstrukce

Nosný systém budovy je zděná konstrukce z cihel POROTHERM 40 P+D P10. 

Obvodové nosné zdivo musí být vyztuženo dvěma ztužujícími železobetonovými věnci, 

protože jejich výška je cca 6,70 m. Ztužující věnce budou betonovány do keramických 

tvarek  „U“  výšky  238  mm,  takže  odpadne  provádění  bednění  těchto  věnců.  Stropní 

konstrukce  je  v  jedné  části  vytvořena  pomocí  prefabrikovaných  předpjatých 

železobetonových panelů, v části druhé pomocí ocelové konstrukce. Nosnou konstrukci 

střechy potom tvoří soustavy vazníků a vaznic a ocelové válcované nosníky typu IPE. 

Střešní plášť nad showroomem a přístavbou příjmu a výdeje vozidel tvoří sendvičové 

panely tl. 80 mm a nosný trapézový plech, který vynáší tepelnou izolaci tvořenou dvěma 

polystyrenovými deskami tl. 70 mm.

3.   OCELOVÉ KONSTRUKCE 
3.1   Technologie

Technologie ocelových konstrukcí není nic nového, ale oproti zdění se přeci jen 

jedná o rannější záležitost. Dalo by se říct, že se jedná o moderní způsob výstavby, 

kdy ocelové konstrukce spojené s průhledným pláštěm jsou velmi oblíbené. Toto platí i 
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v mém případě, v případě autosalonu TOP CENTRUM car. Technologie jako taková je 

dnes na velmi vysoké úrovni, o čemž svědčí i stavby jako jsou mosty neuvěřitelných 

délek, ať už visuté nebo zavěšené, výškové budovy apod. Z oceli se dá postavit téměř 

cokoliv  a velkou výhodou je průmyslová výroba a možnost  tváření  oceli.  Spojování 

jednotlivých prvků probíhá buďto svařováním, na jehož provedení jsou kladeny velmi 

vysoké  nároky,  nebo  šroubováním,  kde  opět  musíme  provést  výpočet  a  spoj 

nadimenzovat.  Dříve se hojně používaly i  spoje nýtované, ale od těch se postupně 

upouští. 

3.2   Výhody a nevýhody

Mezi hlavní výhody výstavby tohoto objektu pomocí ocelového skeletu patří její 

vzhled, jelikož bezpochyby působí lehkým a vzdušným dojmem. Konstrukce je lehká, 

průhledná a štíhlá. Veškeré prvky a dílce jsou připraveny v dílnách dodavatele ocelové 

konstrukce a na staveniště jsou dopraveny a montovány. Jedná se tedy o průmyslovou 

výrobu a suchý proces výstavby, oproti zdění. Montáž nosné konstrukce je velmi rychlá 

a poměrem pevnosti a hmotnosti konstrukce přesahuje jiné technologie. I když se to 

mého případu netýká, tak nespornou výhodou oceli je její nenáročnost na klimatické 

podmínky při provádění, tedy odstranění sezónnosti. Je zde také možná kombinace se 

spoustou jiných materiálů a variabilita samotné konstrukce. Z ekologického hlediska 

ocel dosahuje recyklovatelnosti až 90% a tím tedy i možnosti jejího znovupoužití.

Nevýhody konstrukce vyplývají víceméně z její montáže. Je nutné mít zvedací 

techniku,  abychom  byli  schopni  ocelové  prvky  osadit  a  ukotvit.  Tato  je  finančně 

náročná. Dále musí toto kotvení někdo provádět, a sice z montážní plošiny, což je další 

zvedací mechanismus. Z hlediska dopravy se může také jednat o složitější podmínky, 

vzhledem k rozměrům jednotlivých prvků či dílců. Z mechanicko-fyzikálních vlastností 

je  značnou  nevýhodou  nižší  odolnost  oceli  proti  ohni,  což  se  musí  řešit  vhodným 

obkladem, popř. postačí protipožárním nátěrem. Ocelová konstrukce je náchylná na 

okolní klimatické podmínky. Proto je nutné a zároveň náročné tuto konstrukci udržovat, 

aby se zabránilo její korozi a znehodnocení.
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4.   ZDĚNÍ
4.1   Technologie

Zdění je klasický souhrnný pracovní proces skládající se z několika částí:

Přípravná část – příprava malty (buď přímo na staveništi v míchačce nebo v ústřední 

maltárně) 

Dopravní část – zahrnuje dopravu malty, cihel, ale i lešenářských a jiných prvků až na 

místo zdění

• doprava horizontální (plošná) mimostaveništní – přivezení materiálu na stavbu 

• doprava  horizontální  staveništní  –  přeprava  v  ploše  staveniště  (od  skládek 

materiálů až k výtahům a jeřábům)

• doprava  vertikální  (svislá)  –  doprava  zvedacími  mechanismy  do  určeného 

podlaží

• doprava vodorovná (v podlaží) – doprava od zdvíhacích zařízení na pracoviště 

zedníka

Pomocná část - postavení lešení a přistavení malty a cihel na pracovní místo 

Založení a výstavba zdi se skládá z několika kroků:

• vyměření budoucí zdi 

• osazení krajních tzv. vodících cihel

• k vodícím cihlám se přiloží  tzv. lícová šňůra,  která vytyčí  pomocnou přímku, 

podle které se staví zeď

• maltování se provádí nanesením a rozprostřením malty po zdivu na délku asi 

1 m a tloušťku spáry 20 mm

• kladení  cihel  -  položíme  cihly  na  převazbu,  zatlačíme  rukou  a  poklepáme 

rukojetí lžíce nebo paličkou do správné polohy

• kontrola vodorovnosti ložných spár se provádí vodováhou nebo dlouhou latí

• kontrola svislosti zdi se provádí pomocí olovnice

Novodobé technologie ovšem umožňují i zdění na lepidlo, ne jen na klasickou 

maltu. Výrobci uvádějí, že tento způsob je rychlejší a levnější. Toto nemůžu potvrdit ani 

vyvrátit jelikož s tím nemám zkušenosti. Samotná technologie je založena na principu 

ustáleného modulu 250 mm s tím, že broušené cihly jsou vyrobeny s výškou 249 mm a 

ložná spára je tedy pouhý 1 mm vysoká. Oproti tomu zdění na maltu se provádí z cihel 

výšky 238 mm a ložná spára je potom vysoká 12 mm, aby bylo dosaženo modulu 
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250 mm. Je více způsobů jak lepidlo nanášet, a sice pomocí speciálního válce, který 

pohybem  celoplošně  nanáší  vrstvu  lepidla.  Nebo  namáčením  cihel,  kdy  je  lepidlo 

pouze  na  žebrech  cihly.  Poslední  možností  je  lepení  cihel  na PUR pěnu,  která  je 

nanášena z pistole ve dvou pruzích. Toto je podle mě nejméně využíváná varianta, 

jelikož je to finančně nákladné a myslím i dosti nepevné.

4.2   Výhody a nevýhody

Zdění  je  klasický  způsob  výstavby,  osvědčený  a  prověřený  mnoha  lety 

zkušeností. Nicméně na náš objekt se nehodí, a to jak z hlediska urbanistického, tak 

architektonického.  Zejména  z  důvodu  jasné  koncepce  značky  Volkswagen  jsou 

výrazové  dominanty  celé  stavby  jednoznačné.  Oproti  oceli  není  potřeba  se  tolik 

zabývat zvedací technikou, jako je jeřáb, ale pokud se jedná o takovou stavbu, která 

dosahuje výšky cca 6,70 m, musíme brát  v úvahu lešení,  z kterého budou zedníci 

provádět práce. Zdění tedy není tolik náročné na techniku, na kvalifikovanou pracovní 

sílu, ani na údržbu. Zároveň má velmi vysokou tepelnou akumulaci, dobrou zvukovou 

izolaci a oproti oceli nepoměrně vyšší odolnost proti ohni.

Nevýhodou zdění je jeho pracnost a nutnost technologických přestávek. Z toho 

plyne i delší doba výstavby. Jako celek pak konstrukce působí jako uzavřený prostor 

se značnou tloušťkou obvodových stěn. Nevýhodou jsou i modulové rozměry, které se 

při  zdění  využívají.  Omezují  délky  a  výšky  (tloušťky)  právě  podle  tohoto  modulu. 

Největší  nevýhodou  v  našem  případě  je  ovšem  použití  samotné  technologie  ve 

stávající zástavbě a navíc neodpovídá požadavkům koncernu VW. 

5.   SROVNÁNÍ Z HLEDISKA FINANCÍ A ČASU

V  tomto  odstavci  bych  si  dovolil  použít  mnou  vypracované  podklady  ze 

Studentské a vědecké odborné činnosti (SVOČ), které jsem se účastnil v dubnu 2013.

Při  vypracování  rozpočtu na konkrétní  stavbu ve dvou variantách,  a sice ve 

variantě zděné a oproti tomu ocelové konstrukci, jsem zjistil finanční úsporu z hlediska 

zdění.  Při  této  technologii  výstavby  mi  vyšla  cena  za  měrnou  jednotku 

(m3 obestavěného prostoru) 550 Kč. Při zvolení ocelové konstrukce už se dostávámě 

na částku 675 Kč za  m3 obestavěného prostoru. Při bližším prozkoumání rozpočtů byly 

určité položky, které konečnou cenu ovlivňovaly více a které méně. Největší částka by 

byla  vyplacena  za  opláštění  ocelové  konstrukce,  a  v  případě  zdění  by  to  bylo  za 

provedení ztužujících věnců.
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Také z hlediska časového můžeme tyto technologie srovnat. Po aplikování na 

na oba rozpočty mi dle předpokladů vyšla ocelová konstrukce o bezmála 7 dní dříve 

hotová než konstrukce zděná.  V tomto případě se jedná nejspíše o delší  dobu při 

mokrých procesech zdění a provádění věnců.

Závěrem bych chtěl dodat, že uvedená čísla a hodnoty jsou pouze orientační a 

vychází  z  konkrétní  stavby,  která  je  originálně  vystavěna  jako  ocelová  konstrukce. 

Zdění, množství výplní otvorů a další věci jsou velmi individuální, a proto je i vypočítaný 

čas potřebný na výstavbu jednotlivých variant na delší diskuzi.

6. POUŽITÁ LITERATURA

Jiné zdroje:
[1] www.stavebnikomunita.cz

[2] www.caok.cz

[3] Projekt ze soutěže SVOČ 2013
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ZÁVĚR

V této  práci  jsem měl  snahu  vytvořit  co  nejoptimálnější  řešení  pro  realizaci 

hrubé vrchní stavby autosalonu TOP CENTRUM car v Hodoníně. Především byl kladen 

důraz na výběr správné technologie použité při výstavbě, časové a finanční hledisko, a 

v neposlední řadě na kvalitu prováděných prací.

Tato práce může být dále použita pro studijní účely.
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