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ABSTRAKT 

Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu – 

stavby logistického centra Hemat v Ostravě. Diplomová práce řeší technologické 

předpisy pro základy a montáž ocelové konstrukce haly. Dále obsahuje technickou 

zprávu, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, harmonogramy, 

položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce, řešení dopravních 

tras, situaci zařízení staveniště.  
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trasy, strojní sestava, bezpečnost práce, jakost, kontrolní a zkušební plán. 

ABSTRACT 

The subject of my thesis are selected parts of construction technology project – 

construction of the logistics center Hemat in Ostrava. This thesis solves technological 

regulations for foundations and installation of the main steel structure. It also includes a 

technical report, technical report site equipment, suitable choice of construction 

machinery, timetables, itemized budget, inspection and test plan, occupational safety, 

dealing with traffic routes, situation of site equipment. 
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ÚVOD 

Ve své diplomové práci budu řešit vybrané části stavebně technologického projektu 

montované skladovací haly a přilehlého administrativního přístavku. Při řešení jsem se 

zaměřil zejména na provádění ocelové konstrukce, která byla v rámci projektové 

dokumentace rozpracována nejméně. Vytvoření technologického předpisu vyžadovalo 

podrobné nastudování problematiky. 

Ocelové konstrukce osobně považuji za velice progresivní a zajímavé. Při obecném 

studiu na stavební fakultě jim je však věnována rozhodně menší pozornost, než velice 

rozšířeným železo-betonovým konstrukcím. Pro potřeby diplomové práce budu 

navazovat na postupy, které jsem používal v bakalářské práci, tj. modelování objektu a 

výstavby z hlediska názornosti a lepšího pochopení pracovního postupu. Technologické 

předpisy budou tedy doplněny vizualizacemi složitých částí výstavbového procesu, u 

kterých by slovní popis nebyl dostačující. 

Z technologických předpisů se zaměřím na provádění základových konstrukcí a 

následující montáž ocelového skeletu. Tyto procesy na sebe navazují, což mi umožní 

lépe zachytit vzájemné propojení a vazby. Doufám, že i případného čtenáře práce 

obohatí. 
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Technická zpráva je vypracována dle novely č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování technické zprávy byly 

dílčí technické zprávy poskytnuté firmou VS projekt z roku 2009. 

1.1 Identifikační údaje  

Stavby: 

Název akce:  LOGISTICKÉ CENTRUM HEMAT 

Místo stavby:  Moravská Ostrava, parcela č. 2272/1; 2202 

Kraj:  Moravskoslezský 

Katastrální území:  Hrabová (714534) 

Charakter stavby:   Novostavba 

Účel stavby:   Skladování hutního materiálu – hala, Prodej a 

administrativa – přístavek 

Investora:   

  Hemat Trade a.s. Ostrava 

Tomkova 1072/5, 702 00 Moravská Ostrava 

IČO 25831224; DIČ CZ25831224 

Projektanta:  

  VS projekt s.r.o. Ostrava, Ing. Ivo Hejný; Na 

Obvodu 1100/45; 703 00 Ostrava 

Generálního dodavatele:  

  Stavitelství SIZO s.r.o., Axmanova 305/5; 721 00 

  Ostrava-Svinov 

1.2  Údaje o území 

„Záměrem stavby je realizace výstavby Logistického centra HEMAT ve stávajícím 

areálu firmy Linde Gas a.s. v Ostravě Hrabové. Stávající oplocený areál firmy Linde 

a.s. (bývalý areál Technoplynu) je situován v průmyslové zóně mezi stávající silnicí 

II/477 Kunčice-Vratimov a trati ČD Ostrava – Kunčice – Vratimov. Logistický areál 

bude zahrnovat dvoulodní krytou halu, která bude sloužit pro uložení hutnických 

výrobků válcovaných za tepla i za studena, které jsou hlavní komoditou firmy HEMAT 

TRADE a.s. 

Stávající oplocený areál firmy Linde Gas a.s. byl vybudován pro výrobu technických 

plynů v období 1960-1970. V současnosti je vlastníkem většiny pozemků v areálu firma 

Linde a.s. Kapacita areálu přesahuje objem současné výroby a firma Linde tak 

odprodala parcelu 2272/1 a 2202 investorovi a ta bude sloužit jako stavební parcela 

pro řešený projekt logistického centra. Součástí pozemku je rovněž železniční vlečka, 

která bude součástí nového prostoru pro umístění řešené stavby. Dopravní napojení je 

možné na silnici II/477 (Kunčice-Vratimov) a dále po komunikacích uvnitř areálu 

včetně stávající panelové komunikace, které budou využity i v průběhu výstavby.  
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Po změně územního plánu města je počítáno s vybudováním samostatného vjezdu pro 

budovaný areál. Nový vjezd je projektem navržen na parcelách, které jsou vedeny jako 

manipulační plochy. Tento vjezd však není součástí řešené etapy.“ [1] 

1.3 Členění na stavební objekty 

SO 01 Příprava území 

SO 02 Zrušeno 

SO 03 Dvoulodní skladovací hala 

SO 04 Administrativně-provozní přístavek 

SO 05 Zrušeno 

SO 06 Vnitrozávodní komunikace 

SO 07 Splašková kanalizace 

SO 08 ČOV 25 EO 

SO 09 Dešťová kanalizace 

SO 10 Odlučovač ropných látek 

SO 11 Vodovodní přípojka 

SO 12 Plynovodní přípojka 

SO 13 Přípojka VN a trafostanice 

SO 14 Rozvody NN 

SO 15 Vnější osvětlení 

SO 16 Zrušeno 

SO 17 Oplocení a vstup 

SO 18 Ozelenění 

Provozní soubory 

PS-01 Mostové jeřáby 

PS-02 Technologické a bezpečnostní zabezpečení vjezdů 

 

Pozn.: Technická zpráva je napsána se zaměřením na hlavní stavební objekty SO 03 a 

SO 04. 

1.4 Popis území stavby 

1.4.1 Charakteristika stavebního pozemku 

„Dotčená parcela 2272/1 je převážně rovinatá, v minulosti byla po odstranění původní 

technologie pokryta zeminou tl. 10 cm a ozeleněna. Na současných zelených plochách 

stály v minulosti stavební objekty s technologiemi. Původní objekty byly ve své 

nadzemní části sanovány. V rozsahu budoucí stavby se proto mohou nacházet původní 

základové konstrukce v kolizi se základy bývalé acetylénové stanice. Zbývající plochy 

cca 30% pokrývají betonové vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy.“ [1] 
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1.4.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

„Při zpracování projektu se vycházelo z požadavků investora. Jako podklady sloužily 

digitální katastrální mapy a vyjádření správců sítí. Staveniště bylo doměřeno a byla 

provedena vizuální prohlídka. Podrobnější geologický průzkum nebyl proveden, ale je 

znám z realizace blízkých objektů. Základové poměry byly určeny jako jednoduché, 

založení je uvažováno dle 1. geotechnické kategorie. 

„Stavebně geologický průzkum nebylo nutno provádět, protože geomorfologie lokality 

je dobře známá. Jako podklad sloužily některé sondy prováděné před 50 lety, které jsou 

uloženy v Geofondu ČR. Hladinu podzemních vod je možno zjistit ve stávajících 

studnách Ø 3 m, které sloužily v minulosti jako zdroj hasební a mycí vody pro podnik 

Vítkovické stavby a.s., a které jsou bezprostředně vedle areálu Hemat Trade. 

Geologický profil byl určen: 

Čísl. 

vrstvy

Vrstva 

[m]                                 
Zemina

1 2 Třída G5

2 0,85 S4-S3

3 3,15 G1-G3

4 9 Třída G5

5 - Třída G5  

V roce 1983 byl proveden zkušební hydrovrt v dotčeném území. Vodonosnou vrstvu 

představují kvarterní miocénní jíly, na nichž jsou uloženy zvodnělé štěrky a písky. 

Hladina podzemní vody je v hloubkách 3 – 3,5 m od současného území. Zvýšený výskyt 

SO4
-2

 je pozůstatkem dnes již zrušené papírny Vratimov. Ve smyslu hydrogeologického 

posudku je území vhodné pro zasakování čistých vod.“ [1] 

Při provedeném radonovém průzkumu bylo zjištěno nízké radonové riziko. Není třeba 

žádných zvláštních opatření. 

1.4.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Parcelu křižují radioreléové trasy vysílacích paprsků. Zamýšlená stavba však svým 

výškovým řešením nezasahuje do ochranného pásma těchto tras.  

Stavba bude prováděna v obvodu areálové železniční vlečky, jejímž provozovatelem je 

firma Linde Gas a.s. stavba byla schválena všemi dotčenými stranami. Specifika 

výstavby v obvodu vlečky jsou uvedena v posledním oddílu kapitoly č. 12. 

V blízkosti východního průčelí SO 03 potřeba se nachází ochranné pásmo areálového 

plynovodního, vodovodního a kanalizačního potrubí, definované dle zák. 458/2000 Sb. 

a zák. 274/2001 Sb. vč. změn: 

o vodovody a stoky do DN 500 – 1,5 m na každou stranu od vnějšího 

líce 

o ochranné pásmo STL plynovodů - 1,5 m na každou stranu 
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1.4.4 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Zájmové území je z důlního hlediska 

situováno v chráněném ložiskovém území mimo dobývací prostory na ploše C2 – mimo 

důlní vlivy a mimo území s nahodilým výstupem důlních plynů.  

1.4.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 

„Pro záměr výstavby bylo zpracováno „Oznámení dle zákona 100/2001 Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dle 

přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb.)“, doplněné o „rozptylovou studií“ AZ GEO s.r.o. 

Ostrava. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – OŽPaZ vydal pod spisovou značkou 

ŽPZ/8850/2007/Šub 208.3 V 10 „Závěr zjišťovacího řízení záměru Logistické centrum 

Hemat“, kde KÚ MSK-OŽPaZ na základě zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr 

nebude dále posuzován.  

Lokalita výstavby leží v průmyslové zóně. Splaškové odpadní vody budou předčištěny v 

navrhované ČOV a společně s odpadními vodami z areálu Linde přečerpány do 

kanalizace Mittal Steel a její ČOV.“ [1] 

Dešťové vody z komunikací budou přes odlučovač ropných látek sváděny do stávající 

dešťové kanalizace, dešťové vody ze střech budou do ní napojeny přímo. 

1.4.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci stavební přípravy dotčeného území (SO 01) bude provedeno sejmutí vrchní 

vrstvy zeminy a nejnutnější vykácení náletových dřevin, které jsou v kolizi s novým 

podnikatelským záměrem. Bude rovněž provedeno vybourání části stávajících 

zpevněných ploch, které jsou v kolizi s budoucí zástavbou (rozsah skrývky, kácení a 

bourání viz příloha P7.1). V průběhu zakládání stavby bude nutné vybourat kolidující 

základové konstrukce bývalé výrobny acetylénu. Původní projektová dokumentace 

těchto konstrukcí se nedochovala. Vybourání bude provedeno min. na úroveň 200 mm 

pod spodní líc nově budovaných základů. 

1.4.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Záměr je situován na pozemcích v k. ú. Hrabová – p. č. 2272/1 a 2202, které jsou 

katastrálně klasifikovány jako ostatní plochy. 

Tabulka 1.1: Hodnocení údaje o parcele [1] 

P. č. Kultura Výměra LV 
2272/1 Ostatní plocha - manipulační plocha 59924 5 

Realizací stavby nedojde k záboru zemědělské ani lesní půdy. 
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1.4.8 Územně technické podmínky 

Stavba bude připojena na stávající technickou infrastrukturu. 

Inženýrské sítě 

Kanalizace 

Splaškové a odpadní vody ze sociálního zařízení administrativně-provozního přístavku 

budou svedeny do domovní ČOV a předčištěny. Předčišťovací ČOV (SO 08) je 

napojena na stávající kanalizaci v areálu, která vede k přečerpávací stanici. Dešťové 

vody ze střech a příjezdových ploch logistického centra budou svedeny do dešťové 

zdrže. Následně budou řízeným odtokem vypouštěny do stávající přečerpávací stanice 

společně s ostatními odpadními vodami a čerpány do stávající kanalizace DN 300 ul. 

Štěpáňkovy. 

Vodovod 

Zabezpečení pitné vody bude provedeno z vodovodu OVaK DN 250 LT vedoucím skrz 

areál Linde a.s. bude vybudována samostatná odbočka spolu s vodoměrnou šachtou. 

Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu s odbočkou 2". Vodovodní 

přípojka bude dovedena do objektu SO 04 a před objektem SO 03 budou osazeny dva 

podzemní hydranty. 

Plynovodní přípojka 

Bude provedena ze stávajícího STL plynovodu DN 300 STL. Délka plynovodní 

přípojky DN 63 je navržena v délce 127 m. 

Elektro přípojka 

„Bude zabezpečena ze stávající VN přípojky pro celý areál, která se nachází vně 

oplocení. VN přípojka bude realizována kabelem až k navržené kioskové trafostanici. 

Předmětný objekt bude zajišťovat umělé osvětlení venkovních ploch areálu. Osvětlovací 

tělesa budou umístěna po obvodu haly a přístavku a samostatně na sloupech u vstupní 

brány. 

Napojení NN bude realizováno z NN rozvaděče v trafostanici. V trafostanici bude 

provedena přípojka pro hlavní rozvaděč, který bude umístěn v objektu administrativně-

provozního přístavku. V místnosti hlavního rozvaděče bude provedeno rozdělení na 

technologické rozvody (jeřáby, stroje atd.) a stavební rozvody. 

Typ kioskové trafostanice 250 kVA.“ [1] 

Dopravní napojení 

Dopravní napojení v průběhu výstavby a následného užívání stavebních objektů bude 

možné ze silnice II/477 sjezdem přes hlavní bránu areálu a také ze severovýchodní 

strany po místní obslužné komunikaci ul. Štěpáňkova. Doprava v areálu je možná po 
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stávajících betonových vnitropodnikových komunikacích s dostatečnou únosností pro 

posuzovaný záměr. 

1.5 Celkový popis stavby 

1.5.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavní stavební objekty zahrnující dvojlodní skladovací halu SO 03 a patrový objekt 

administrativně-provozního přístavku SO 04.  

Skladovací hala 

Na pozemku č. 2272/1 je navržen jednopodlažní objekt s příčnou rámovou vazbou – 

dvoulodní skladovací hala s možným výhledovým napojením třetí lodě. Délka lodě činí 

130,07 m. Hala bude sloužit pro uložení ocelových válcovaných výrobků (za tepla i za 

studena), převážně tyčových profilů, částečně i plechů. Navrženou dvoulodní halou je 

vedena stávající vlečková kolej (průjezdná), která bude dále využívána i ostatními 

firmami v areálu Linde a.s. 

Kapacita 

Celková zastavěná plocha:    7 365,47 m
2 

Obestavěný prostor:     67 160,27 m
3 

Administrativně-provozní objekt 

„Navržený dvoupodlažní, nepodsklepený objekt tvaru rovnoramenného L je situován do 

jihozápadního rohu skladovacích hal. Je rozdělen na tři sekce A, B, C. Sekce B + C 

dlouhé 24 m a široké 12 m a střední sekce A 12x12 m. Objekt bude sloužit pro styk se 

zákazníky, jako kancelářská budova a dále bude plnit funkci sociálního zázemí pro THP 

a pracovníky halového objektu. Objekt bude zahrnovat sociální části – WC, umývárny a 

šatny, provozní administrativu, kanceláře a školící místnost. Přístavek bude dále 

obsahovat NTL kotelnu pro vytápění, elektro-rozvodnu pro celé logistické centrum a 

vrátnici v přízemí na západní straně. Dispozice a sociální vybavení bude odpovídat 

budoucí skladbě a počtu zaměstnanců a počtu směn. Předpokládá se dvousměnný 

provoz a 35 – 40 zaměstnanců.  

Celková zastavěná plocha - celkem   614 m2 

z toho    - administrativa  233 m2 

    - provozní část   284 m2 

- vstupní část   97 m2 

Obestavěný prostor  - celkem   5 492 m3 

z toho    - administrativa  1 980 m3 

- provozní část  2 414 m3 

- vstupní část   1 098 m3 
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šatny pro   40 mužů 

    5 žen 

denní místnost   18 míst u stolů“ [1] 

1.5.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Využití lokality pro záměr stavby logistického centra Hemat respektuje územní plán. 

Stavba bude řešena v souladu plánovaným využitím předmětného území. Oba hlavní 

stavební objekty jsou umístěny centrálně v ploše parcely č. 2272/1, bez kolize se 

stávající zástavbou. 

Administrativně-provozní objekt 

Objekt je tvaru L rozdělený na tři sekce A, B a střední C. Celý objekt je dvoupodlažní a 

nepodsklepený, situovaný do jihozápadního rohu skladovací haly. Zastřešení je 

navrženo jako plochá střecha se zděnou atikou ve dvou úrovních. Fasáda bude opláštěná 

deskami CETRIS finish modré (část A) a tyrkysové barvy (sekce B + C). Svislé a 

vodorovné nosné konstrukce části B a C, jsou systémové, POROTHERM viz PD. Sekce 

A je v návrhu řešena jako monolitický sloupový skelet s deskovými stropy. 

Skladovací hala 

Objekt dvoulodní skladovací haly je obdélníkového tvaru s půdorysnými rozměry 130,7 

x 56,3 m a výšku hřebene 10,05 m. každá loď je zastřešena sedlovou střechou se 

spádem 6%. Objekt je nezateplený (kromě izolace střechy proti kondenzaci), opatřený 

trapézovými plechy. Osvětlení bude zajištěno denním světlem pomocí prosvětlovacích 

panelů v bočních stěnách, světlíky v hřebeni střech a umělým osvětlením pověšeným na 

příčlích rámových vazeb. Barevné provedení skladovací haly je podmíněno použitými 

materiály. Trapézové plechy jsou povrchově upraveny. Výběr barvy bude proveden dle 

uvážení investora. 

1.5.3 Celkové provozní řešení 

Skladovací hala 

Nakládka a vykládka z nákladních automobilů nebo železničních vagonů bude 

prováděna pouze elektromagnetickými mostními jeřáby (celkem 6 ks). 

„Předpokládané roční množství skladovaného materiálu je 35 000 t, přičemž:  

 odvoz a vývoz vlečkou - 304 jednotek/rok  – 1,2 jednotek za den 

 odvoz a vývoz nákladními automobily  – 15540 vozidel za rok 

 průměrný denní dovoz a vývoz  – 62 vozidel za den 

 průměrný hodinový dovoz a vývoz  – 4 vozidla za hodinu 

 maximální denní dovoz a vývoz  – 87 vozidel za den 

 maximální hodinový dovoz a vývoz  – 6 vozidla za hodinu“ [1] 
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Průjezd nákladních automobilů přes halu je jednosměrný napříč tak, aby vždy sousední 

moduly měly samostatnou komunikaci a rychlouzavírací spirálová vrata. Lze nakládat a 

vykládat dvě souběžná nákladní vozidla. 

Odsávání zplodin z kamionové dopravy v hale bude zajišťovat vzduchotechnika 

umístěna nad střechou.  

V lodi u administrativně – provozního přístavku budou osazeny 2 ks plynových 

infrazářičů pro možnost ohřevu pracovníků v hale. Z haly je přístup skrze dvojici dveří 

do administrativního přístavku, kde se nachází denní místnost. 

Administrativní objekt 

U provozně-administrativního přístavku je navrženo parkování pro 25 vozidel včetně 

dvou parkovacích míst pro ZTP. 

Dopravní řešení je součástí samostatného projektu, který je součástí DPS. Tato 

dokumentace mi nebyla poskytnuta a není součástí příloh diplomové práce. 

1.5.4 Bezbariérové užívání stavby 

„Při návrhu SO 04 byly respektovány požadavky Vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a to do provozní části areálu a rovněž do přízemí 

administrativního přístavku.“ [1] 

1.5.5 Bezpečnost při výstavbě a užívání stavby 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při její výstavbě a následném užívání 

nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost pro provádění staveb jsou upraveny 

podrobně, viz kapitola č. 12 BOZP. Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

„Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky 

jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Po dokončení výstavby je nutné užívat 

konstrukce podle předpokladu projektu či výrobce konstrukcí a technického vybavení. 

Konstrukce a technologické vybavení musí být udržováno v dobrém technickém stavu a 

pravidelně revidováno podle povahy a užívání.“ [1] 
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1.5.6 Základní technický popis staveb 

1.5.6.1 Skladovací hala – SO 03 

Zakládání 

Do svahovaných výkopů bez pažení se sklonem 4:1 jsou navrženy železobetonové 

základové konstrukce – dvoustupňové a jednostupňové patky, které jsou spojeny 

železobetonovými pásy. Mezi patkami v podélném směru po vzdálenosti 24 m jsou 

navržena železobetonová táhla a vzpěry, které zajišťují geometrickou stabilitu základů.  

Úroveň založení těchto patek činí -1,650 m od projektové úrovně 0,000, která zároveň 

představuje čistou podlahu haly. Základové pasy jsou založeny v úrovni -0,700. 

Základové konstrukce u obvodového pláště přecházejí do železobetonového soklu (-

1,650).  

Materiál základů je železobeton tř. C25/30 – XC2 – S2-S3. Základy kolidující se 

základy administrativního přístavku jsou tvarově přizpůsobeny tak, aby přenesly 

zatížení haly a administračního objektu. Všechny železobetonové základy jsou uloženy 

na podkladním betonu C12/15 tl. 150 mm.  

U styku haly a administrativního objektu jsou základy upraveny tak, že přenášejí 

zatížení obou nadzemních objektů. 

Základové konstrukce pod halu byly posuzovány jako základové patky. Výpočet na 

únosnost a přetvoření byl proveden programem Geo 5 a splňuje požadavky na únosnost 

základové půdy i na deformace základů pod jeřábové dráhy dle příslušných norem.)  

Ocelové konstrukce 

Hlavní nosnou ocelovou konstrukci tvoří dvoulodní rám, který má krajní sloupy 

kloubově uložené a vnitřní sloupy jsou vetknuté na rozpon příčlí 2x 28 m v modulových 

vzdálenostech 6,0 m (5 m mezi řadou 18-19). Horní hrana příčlí rámu tvoří sklon 

střechy 6º. Celkový rozměr dvoulodní haly činí 130,70x58 m s výškou hřebene vazníku 

+9,775 a systémová výška sloupu +8,550 m, výška kolejnice nosníku JD +5,220 m.  

Ocelové prvky jsou z oceli třídy S235JR a S355JR. Částečně je nosná konstrukce 

tvořena atypickými prvky (vazníky, podélné okrajové a středové sloupy, a nástavby 

sloupu nad jeřábovou drahou včetně nosníku jeřábové dráhy). Ocelové konstrukce 

budou vyrobeny ve výrobně včetně povrchových úprav a na stavbě bude provedena 

pouze jejich montáž. 

Svislé nosné prvky ocelové konstrukce tvoří štítové vetknuté sloupy IPE 330 a hlavní 

středová řada vetknutých sloupů předem svařovaných ve výrobně Iw250/20x510/10 

(S355) s nástavbou Iw250/20x360/15 (S355) a krajní sloupy s proměnným profilem 

Iw280/25x450(850)/12 (S355) s nástavbou konstantního průřezu Iw280/20x710/10 

(S355). 

Vodorovné nosné prvky představuje vazník proměnného průřezu sestávající s částí 

krajní – Iw250/20x530(740)/10 (S355), středové – Iw250/20x530/10 (S355) a sedlové 
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části Iw250/20x530(660)/10 (S355). Postup montáže bude zpracován v rámci 

technologického předpisu.  

Nosník jeřábové dráhy je navržen jako svařovaný profil Iw300/20x350/12 (S355), který 

je vynášen krátkými konzolami Iw250/15x320/12 (S355) přivařenými na nosné sloupy. 

Nosník JD je mimo rámové vazby (štítová pole) vynášen nosníky HEA 230 (S235) 

připevněnými mezi štítové sloupy. 

Sekundární konstrukce zahrnují paždíky z profilů 142C13 nesoucí opláštění stěn a 

výplně otvorů, vaznice 232Z16. Tuhost konstrukce zajišťují táhla z trubek TR∅139,7x8, 

TR∅114,3x3,6 a TR∅88,9x8 přenášející účinky vodorovných sil od větru a jeřábů na 

primární konstrukci. Výše uvedené prvky budou dodávány včetně příslušenství (patní 

desky čelní desky, otvory pro spoje a povrchové úpravy viz TP). 

Postup prací bude podrobně rozebrán v samostatném technologickém předpisu, viz 

kapitola č. 5. 

Provozní soubor 001 

Tento provozní soubor zahrnuje dodávku 6 ks dvounosníkových mostových jeřábu pro 

zatížení 12,5 t s elektromagnetickým zavěšením břemene včetně příslušenství. Tyto 

mostové jeřáby dodá v jako subdodávku firma KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. z Brna. 

Opláštění 

Navržen byl systém opláštění Lindab zahrnující nezateplené trapézové plechy pro 

střechu a stěny v obou případech plechy Lindab LP 35 tl. 0,6 mm s polyesterovou 

povrchovou úpravou. Systém zahrnuje spojovací a těsnící prvky nýty pro spojování 

plechů a klempířských prvků (hřebenový profil, oplechování štítu, okapové lišty).  

Výplně otvorů 

Vjezdní a výjezdní vrata jsou segmentová vrata Turbo S výrobce Efaflex s 

automatickým otvíráním, která budou sloužit pro příčný průjezd nákladních automobilů 

a také pro provoz vlečky. Ve střeše jsou navrženy světlíky. Ve stěnách jsou pásy 

polykarbonátových panelů pro prosvětlení haly taktéž výrobce Lindab T35 – POLY 35 

z polykarbonátu. Hřeben střechy obou lodí bude osazen půlobloukovým, 

polykarbonátovým střešním světlíkem š. 1750 mm a délky 107 m. 

Podlaha 

„Povrch terénu v oblasti haly se vyrovná na požadovanou úroveň pro uložení souvrství 

podlahy. Předpokládají se úpravy terénu o velikosti cca. 900 m
3
. Ověří se zkouškami, 

zda podkladní materiál dosahuje modulu přetvárnosti E = 45MPa, případně se pláň na 

tento modul zhutní. 

Podlaha v hale pro ukládání materiálu (nepojížděná) bude z těžké zámkové dlažby, 

uložené do písku na štěrkové lože, prolité řídkou betonovou směsí.  

Podlaha v hale v místech skladování materiálu je navržena následující: 
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 Zámková dlažba    100 mm 

 Písková vrstva    50 mm 

 Hutněná štěrkodrť     200 mm 

 (Hutnit na Edef,2 = 80 MPa prolít hubeným betonem C8/10 - XC1 - F5)  

 Původní terén (Předpokládá se haldovina s modulem přetvárnosti E = 

45MPa) 

Celková tloušťka vrstev – 350 mm 

Podlaha v hale v místech průjezdu automobilů je navržena následující: 

 Betonová deska    350 mm  

(Beton C25/30 - XF2 – S2-S3, oboustranně vyztužit karisítí KY 50 øR8/150 – 

øR8/150 – horní krytí 50 mm, spodní krytí 40 mm)  

 Podkladní beton C8/10   150 mm 

 Původní terén  

(Předpokládá se haldovina s modulem přetvárnosti. E = 45MPa) 

Celková tloušťka vrstev – 500 mm“ [1] 

V polích označených 2-3 a 17-18 je navržena manipulační dráha. Montáž manipulační 

dráhy je součástí dodávky technologie. Ve stavební části je nutné provést přípravu pro 

montáž, tj. pod dráhu se provede betonová deska. 

Vytápění 

Pro případ prací v mrazivém období budou k ohřevu pracovníků osazeny v západní části 

haly osazeny 2 plynové infrazářiče. Navíc je v provozním objektu tzv. denní místnost. 

1.5.6.2 Provozně-administrativní objekt SO 04 

Vytýčení 

Vytýčení přístavku provede geodet dle celkové situace stavby. Objekt navazuje na 

dvoulodní skladovací halu, která určuje polohu přístavku. 

Povolená tolerance – půdorysné vytyčovací přímky     25 mm 

Výkopy 

Výkopy se provedou se svahováním při hloubce > 1,2 m bez pažení v ostatních 

případech budou stěny základových rýh svislé. Sklon svahování je navržen v poměru 

4:1 a je možno ho upravit dle struktury zeminy. Výkopy se provedou dle výkresu 

výkopů a upraví se podle skutečné hloubky únosné vrstvy a mocnosti navážky.  

Geologie 

Viz charakteristika stavebního pozemku. 

Základové konstrukce 

Jsou navrženy základové pásy z prostého betonu tř. C25/30 šířky 550 mm pod krajními 

nosnými stěnami a šířky 700 mm pod střední nosnou stěnou. Hloubka založení je 1100 



31 

 

mm pod úrovní okolního a 1650 mm pod úrovní terénu u základů přiléhající k hale. U 

části budov „A“, „C“ je terén snížený a hloubka základové spáry je tak -1850 mm pod 

podlahou. Základy kolidující se základy haly jsou tvarově přizpůsobeny tak, aby 

přenesly zatížení haly a administračního objektu. Před betonáží je nutno provést ležatou 

kanalizaci a veškeré prostupy základů včetně uložení zemnících pásků dle projektu 

elektro. Zateplení základů je navrženo deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 100 

mm. V místech, kde budou základy přiznané, bude polystyren obložen deskami Cetris. 

Základové konstrukce budovy „A“, kde je skeletový nosný systém, jsou navrženy jako 

železobetonové patky spojené železobetonovými základovými pásy.  

Po provedení výkopu musí být ověřena únosnost základové spáry (rozhodne projektant, 

nebo geolog). V případě zjištění kolidujících základů s acetylénovou stanicí, která v 

těchto místech kdysi stála, je nutno stávající základy odbourat min. na úroveň 200 mm 

pod základovou spáru nových základů. V případě zjištění dalších v projektu 

nepředvídatelných okolností je nutné přiměřeně upravit projekt založení. 

Použité materiály spodní stavby: 

 Základové konstrukce, základové prahy  C 25/30 XC2 S2-S3 

 Prostý beton     C 8/10 

 Výztuž      10 505 (R), KARI sítě 

Hydroizolace 

„Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti, která je tvořena jednou vrstvou 

asfaltových pásů typu S – s vnitřní vložkou ze skelného vlákna, které budou položeny na 

podkladní penetrovaný beton a nataveny ve spojích. Podkladní betonová mazanina bude 

opatřena penetračním nátěrem. Prostupy kanalizace přes hydroizolaci musí být 

zatěsněny dle pokynů výrobce.“ [1] 

Svislé konstrukce 

„Obvodové zdivo je navrženo z broušených cihel POROTHERM 30 P+D se zateplením 

minerální vatou tl. 150 mm a obkladem z desek CETRIS s přiznanými spárami, vnitřní 

nosné zdivo z cihel POROTHERM 30 P+D. Pojícím materiálem je cementová malta. 

Příčky jsou z cihel POROTHERM tl. 65 a 115 mm.  

Vnitřní příčky v budově A – reprezentativní část – jsou tvořeny skleněnými stěnami ze 

skla tl. 5 mm. V příčkách jsou dveře, které jsou opatřeny podlahovým zámkem. Zavěšení 

křídel je řešeno pomocí speciálních dveřních závěsů pro bezrámové zasklení.“ [1] 

Vnější stříšky a slunolamy 

„Vnější stříšky jsou navrženy z komůrkového polykarbonátu tl. 16 mm, který je vynášen 

ocelovými profily. U vstupů budovy B jsou nosníky vynášeny táhly kotvenými do 

obvodového zdiva. 
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Slunolamy jsou navrženy typové hliníkové s pevným nastavením lamel. (např. Sunclips 

EVO 96).“ [1] 

Schodiště 

„Schodiště jsou v objektu dvě a jsou umístěna v ramenech budovy. Schodiště jsou 

navržena jako dvouramenná, železobetonová. Povrchová úprava schodišťových stupňů 

je navržena z keramických dlaždic. 

Schodiště jsou doplněna ocelovým zábradlím s pozinkováním. Výplň tvoří ocelová 

lanka. Madla jsou dřevěná. Zábradlí je kotveno do nosných konstrukcí schodiště a 

stropu.“ [1] 

Úprava povrchů 

„Vnitřní povrchy stěn a stropů budou upraveny běžným způsobem – zdi budou omítnuty 

hladkou omítkou vápennou nebo obloženy keramickým obkladem dle účelu místnosti. 

Veškeré vnitřní omítky budou opatřeny vápennou malbou. Strop v 1.NP a v 2. NP bude 

tvořit sádrokartonový podhled s vápennou malbou. 

Venkovní úprava povrchu stěn je navržena z cementotřískových desek Cetris Finis s 

přiznanou spárou. Cementotřískové desky jsou uchyceny na kovový rošt, pouze u 

budovy „A“ je jako nosná konstrukce navržen ocelový rošt v kombinaci s dřevěným.“ 

[1] 

Nátěry a malby 

„Nátěry zámečnických konstrukcí budou provedeny syntetickou barvou a to základní a 

2x vrchní, případně budou pozinkovány. Veškeré nátěry provedené na zámečnických a 

truhlářských výrobcích budou sladěny s barvou omítky a provedeny dle požadavku 

stavebníka. Malby budou provedeny 3x vápenným mlékem na nově provedených 

omítkách. Tyto malby musí být ponechány min. 1 rok a potom je možné provést barevné 

malby jinými materiály.“ [1] 

Dilatace 

Dilatace mezi budovami „A, B, C“ je šířky 50 mm a neprochází základy. Dilatační 

spára se vyplní polystyrenem tl. 50 mm a na viditelné vnitřní hrany dilatace se osadí 

zakrývací profil dilatační spáry – stěnový a podlahový šířky 50 mm (např. MIGUA). 

Výplně otvorů 

„Výplně okenních otvorů budou tvořeny plastovými zdvojenými okny s pětikomorovým 

rámem se zasklením determálním dvojsklem 4 – 16 – 4 mm.  

Okna budou ze strany interiéru opatřeny dřevotřískovým parapetem s přesahem přes 

vnitřní líc parapetu a zakončeným půlkulatým nosem.  

Vstupní dveře jsou kovové, prosklené. Vnitřní dveře jsou šířky 700, 800 a 950 mm. 

Budou provedeny dýhované bez skla nebo se zasklením mléčným sklem do ocelových 
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zárubní nebo do dřevěných obložkových zárubní. Některé dveře jsou opatřeny prahem. 

V některých dveřích jsou navrženy větrací mřížky. 

Okna v 2.NP budovy A jsou opatřeny venkovními hliníkovými žaluziemi. Před výrobou 

oken a dveří je nutno zaměřit skutečnou velikost stavebních otvorů. 

Podlahy + skladby konstrukcí 

Podlaha a deska v 1. NP 

 Nášlapná vrstva podlahy    10-13 mm 

 Samonivelační vrstva    5 mm 

 Betonová mazanina    50 mm 

 Separační lepenka    2 mm 

 Polystyren podlahový EPS 100  80 mm 

 Hydroizolace - asfaltový pás typu S 

x Penetrační nátěr 

 Podkladní beton     150 mm 

(C16/20 + síť 150/6 x 150/6 mm) 

 Hutněná vrstva štěrkodrti    200 mm 

 Rostlý terén 

Podlaha a strop v 2. NP – budova B, C 

 Nášlapná vrstva podlahy   10-13 mm 

 Samonivelační vrstva    5 mm 

 Betonová mazanina    50 mm 

 Separační lepenka    2 mm 

 Polystyren podlahový EPS   30 mm 

 Stropní konstrukce  

(Stropní vložky MIAKO 19/50 PTH a nosníky POT, osová vzdálenost 500mm) 

 Hliníkový rošt 

 Sádrokarton      12,5 mm 

Podlaha a strop v 2. NP – budova A 

 Nášlapná vrstva podlahy   12 mm 

 Samonivelační vrstva    3 mm 

 Betonová mazanina    50 mm 

 Separační lepenka    0,5 mm 

 Polystyren podlahový EPS   40 mm 

 Stropní konstrukce – ŽB deska 

 Hliníkový rošt 

 Sádrokarton 12,5 mm 

 Podlaha na schodišti 
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 Dlažba keramická, protiskluzová   12 mm 

 Lepidlo na dlažbu    3 mm 

 Nosná konstrukce 

 

Obvodový plášť – CETRIS – budova A 

 Sádrokarton      12,5 mm 

 Minerální vata    60 mm + dřevěný rošt 

 Parozábrana     0,5 mm 

 Tepelná izolace + dřevěný rošt  160 mm  

(např. ORSIL, ROCKWOOL, ISOVER, NOBASIL) 

 Vzduchová mezera odvětraná  25 mm 

 Opláštění z desek CETRIS FINISH TL.  14 mm 

 Obvodový plášť – CETRIS – budovy B, C 

 Vápenná omítka    10 mm 

 Zdivo Porotherm     300 mm 

 Tepelná izolace    150 mm 

(např. ORSIL, ROCKWOOL, ISOVER, NOBASIL) 

 Vzduchová mezera odvětraná  55 mm 

 Opláštění z desek CETRIS finish  14 mm 

Obvodový plášť – polystyren – budovy B, C (přilehlé k hale) 

 Vápenná omítka    10 mm 

 Zdivo Porotherm    300 mm 

 Polystyren fasádní EPS   150 mm 

 Perlinka 

 Fasáda silikátová točená 

Střešní plášť 

 SBS modifikovaný asfaltový pás  5mm 

 Polystyren EPS 100    200 mm 

 Parotěsná a pojistná vrstva – parozábrana 

 Penetrační nátěr 

 Spádová vrstva z keramzitu – betonu, dilatovaná 3x3m 

 Stropní konstrukce 

(Stropní vložky MIAKO 19/50 PTH a nosníky POT, osová vzdálenost 

500mm u střechy vstupního objektu ŽB deska) 

 Hliníkový rošt 

 Sádrokarton      12,5 mm 

 Stropní konstrukce“ [1] 
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Stropní konstrukce budou tvořeny stropními nosníky POT systému Porotherm, mezi 

které se umístí stropní vložky Miako 19/50 PTH. Pod příčkami jsou stropní nosníky 

zdvojené a používají se vložky Miako 8/50 PTH Celková tloušťka stropní konstrukce 

bude 250 mm. 

Překlady 

Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou navrženy z překladů Porotherm PTH 

překlad 7. Skladby a detaily překladů budou provedeny dle systémových doporučení 

firmy Porotherm. 

Železobetonový věnec 

Věnec je umístěn v úrovni stropů a je z betonu třídy C25/30, vyztužený 4ØR12 a 

třmínky z oceli ØR6 vzdálených od sebe 150 mm. Výztuž je nutno v rozích řádně 

provázat a celý věnec musí být po obvodu spojitý bez přerušení. 

Konstrukce klempířské 

Klempířské práce budou provedeny z titanzinkového plechu. Jedná se o oplechování 

parapetů, okenních otvorů, atiky v tradičním rozsahu. 

Vytápění, elektroinstalace, zdravotechnika, vzduchotechnika 

Řešeno samostatným projektem. 

1.5.7 Technické a technologické zařízení 

„Skladovací hala bude vybavena celkem šesti elektromagnetickými mostními 

dvounosníkovými jeřáby s nosností 12,5 t. Provozně administrativní přístavek obsahuje 

plynovou kotelnu s kotlem o výkonu 135 kW. 

 Pravděpodobná maximální spotřeba plynu: 

 Denní    10 m
3 

 
Roční    23000 m

3
“ [1]

 

1.5.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Bylo zpracováno specializovanou firmou. Požárně bezpečnostní řešení je součástí 

samostatné přílohy projektové dokumentace, nebylo poskytnuto a není součástí příloh 

diplomové práce. 

1.5.9 Mechanická odolnost a stabilita 

Základové konstrukce jsou navrženy pod dvoulodní halu a pod administrativní objekt, 

který tvoří zázemí haly.  

Hala je tvořena ocelovým skeletem s obvodovým pláštěm. Součástí haly je i jeřábová 

dráha v obou lodích haly pro jeřáby o nosnosti 12,5 t. Obvodové podélné sloupy jsou 

spojeny s patkami klouby, střední a štítové sloupy jsou do základů vetknuty.  
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Základové konstrukce haly jsou tvořeny dvoustupňovými železobetonovými patkami, 

které jsou spojeny železobetonovými prahy. Prahy mezi patkami jsou po obvodu haly 

tvarovány tak, že tvoří i sokl haly. (B a C) Mezi patkami v podélném směru po 

vzdálenosti 24 m jsou navržena železobetonová táhla a vzpěry, které zajišťují 

geometrickou stabilitu základů.  

Administrativní budova má konstrukční systém z podélných stěn, styk dvou křídel 

budovy je tvořen objektem s nosným systémem skeletovým se ztužujícími stěnami.  

Základové konstrukce pod administrativní budovou jsou tvořeny základovými pásy z 

prostého betonu. U styku haly a administrativního objektu jsou základy upraveny tak, že 

přenášejí zatížení obou nadzemních objektů. 

Základové konstrukce pod halu byly posuzovány jako základové patky. Výpočet na 

únosnost a přetvoření byl proveden programem Geo-5 a splňuje požadavky na únosnost 

základové půdy i na deformace základů pod jeřábové dráhy, dle příslušných norem. 

1.6 Zásady hospodaření s energiemi 

1.6.1 Kritéria tepelně technického hodnocení 

Skladovací dvoj-halí je nezateplený objekt. Pro možnost ohřevu pracovníků budou na 

západní části haly osazeny 2 plynové infrazářiče.  

Provozně administrativní přístavek bude vytápěn plynovou kotelnou. 

Výpočet energetické náročnosti budovy je součástí přílohy technické zprávy k PD a 

nebyl poskytnut v rámci PD.  

1.6.2 Posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Návrh stavby neuvažuje s využitím alternativních zdrojů energie. 

1.7 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

1.7.1 Ovzduší 

vytápění objektu bude teplovodně, zdrojem energie je spalování zemního plynu, 

strojovna kotelny o výkonu do 200kW. Žádné jiné zdroje znečištění ovzduší 

se nevyskytují. 

1.7.2 Voda, kanalizace 

Objekt bude napojen na městský veřejný vodovodní řad a městskou veřejnou kanalizaci.  
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1.7.3 Odpadové hospodářství 

Hospodaření s odpady po dobu výstavby je blíže rozebráno v jednotlivých 

technologických předpisech. Pro odpady vzniklé při výstavbě jsou dle druhu navrženy 

kontejnery uvedené v kapitole č. 7. Odvoz odpadu bude řešen v rámci smluvně 

zajištěného svozu komunálního odpadu odbornou firmou pro likvidaci odpadu a 

pravidelně odvážen dle standardu obce. 

1.7.4  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikání radonu z podloží: 

„Lokalita stavby se nachází v průmyslové zóně, která byla výškově upravovaná od 

Vratimov-nádraží až po obytnou zástavbu Kunčičky, návozem strusky o 80-130 cm (dle 

tabulky č. 1 ČSN 73 0601) s vysokou propustností.  

V této lokalitě je geomorfologické rozvrstvení ustálené. Vodonosnou vrstvu tvoří 

miocenní jíly v hloubce 8-9 m pod terénem. Pod násypy ze strusky jsou písčité hlíny i 

navážky z cihel, hrubé písky a štěrky. Hladina podzemní vody je v hloubce 3,5 m pod 

terénem. Veškeré sondy v lokalitě, které byly prováděny za účelem zjištění pronikání 

radonu, jsou v podstatě stejné, a kategorie radonového rizika je nízká. Pro vysokou 

propustnost hornin je aktivita v půdním vzduchu < 20 kBg/m3. 

Pro účely tohoto projektu byl použit radonový průzkum ze sousední stavby – ve 

vzdálenosti 230 m. Dle sdělení zpracovatele se naměřené hodnoty pohybují na celém 

území, které bylo upraveno navážkami ze strusky (od Vratimov-nádraží po lokalitu 

Kunčičky), v naměřených hodnotách přiložených k tomuto dodatku.  

Dle souhrnného hodnocení a platné metodiky (aktualizované dle vyhl. 307/2002 Sb.), 

které vychází ze třetího kvartilu souboru (14,3 kBg.m
-3

) ve vztahu ke zjištěné 

propustnosti podloží, odpovídá nízkému radonovému indexu.  

Pozemku byl na základě hodnocení přiznán nízký radonový index – není potřeba 

provádět opatření proti pronikání radonu z podloží (dle §6 odst. 4 Atomového zákona č. 

18/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákona 13/02 Sb.)“ [1] 

Ochrana před hlukem: 

V projektu nebylo nutno řešit zvláštním opatřením ochranu proti hluku. Jeřáby v hale 

jsou s tyristorovým ovládáním pohybu a elektromagnetickým zdvihem. Zdroj hluku v 

hale způsobí hlavně přepravní nákladní automobily.  

Protipovodňová opatření: 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti, tudíž nejsou nutná žádná protipovodňová 

opatření. 
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1.8 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Zatravněná plocha bude odstraněna až do hloubky 10-15 cm a zemina převezena na 

mezideponii do 500 m. Podle dokumentace objektů i vozovek a zpevněných ploch by 

kubatury výkopů i násypů měly být vyrovnány. Místa, která nebudou použita jako 

manipulační zpevněné plochy nebo komunikace, budou nově zatravněna bez výsadby 

keřů a stromů. Do původního stavu bude uvedena rovněž plocha použitá pro objekty 

ZS. 

1.9 Ochrana obyvatelstva 

Není předmětem řešení. 

1.10 Zásady organizace výstavby 

Pozn. Problematika je rozpracována, viz Technická zpráva zařízení staveniště – kapitola 

č. 7 diplomové práce.  

1.10.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeba a spotřeba médií pro zajištění staveniště: voda a elektrická energie. 

Spotřeba a potřeba vody pro technologické a hygienické účely bude zajištěna z 

vodoměrných šachet areálového vodovodu, které jsou ve správě Linde a.s. Ve 

vodoměrných šachtách bude zřízen hadicový systém. Zařízení staveniště bude připojeno 

pomocí HDPE potrubí DN 25 vedeného min. 0,9 m pod povrchem do staveništních 

buněk a odtud dále na stavbu. Vodu pro technologické účely bude možno odebírat i 

z nově budované vodovodní přípojky. 

Potřeba elektrické energie pro stavební elektrorozvaděče a buňky zařízení staveniště 

bude zajištěna z budované kioskové trafostanice, která bude vybudována jako jeden 

z prvotních stavebních objektů. 

Potřeba stavebních hmot pro stavbu bude zajištěna dodávkami v příslušném množství a 

podle potřeb dle TP a konkrétní činnosti. 

1.10.2 Odvodnění staveniště 

V areálu je dostatek stávajících odvodněných a zpevněných, manipulačních ploch. 

Odvodnění staveniště je tedy stávající. Pro odvodnění výkopů bude lokálně použito 

vyhloubených žlabů a kalových čerpadel. Z důvodu úniku pohonných hmot a 

provozních kapalin z automobilů bude v buňce stavbyvedoucího pytel se sorbentem 

VAPEX (obsah pytle 10 kg). 
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1.10.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení pro dovoz materiálu je možné odbočkou ze silnice II/477 (Kunčice-

Vratimov) a dále po komunikacích uvnitř areálu včetně stávajících panelových 

komunikací a zpevněných ploch. 

1.10.4 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště se nachází v průmyslové zóně v oploceném areálu firmy Linde a.s. – 

speciální požadavky na ochranu okolí zařízení staveniště nejsou potřeba. Asanace a 

kácení dřevin, jsou popsány v pododdílu 1.4.6. 

1.10.5 Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Řešeno v pododdílu 1.4.7. 

1.10.6 Bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin 

Ze zatravněné plochy bude sejmuta orniční vrstva až do hloubky 10-15 cm a zemina 

převezena na mezideponii do vzdálenosti 70 m v objemu 2418 m
3
. Sejmutá ornice bude 

dočasně deponována na p. č. 2202/1 na meziskládce viz P7.1. Vytěžený materiál 

z výkopů základů (2253 m
3
) bude rovněž uskladněn na mezideponii ve vzdálenosti cca 

70 m a následně bude použit pro zásypy a obsypy rovněž viz P7.1. 
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2.1 Řešení a návrh dopravních tras 

Předmětem této kapitoly diplomové práce je optimální návrh dopravních tras stavby pro 

přísun materiálu, bednění, prvků ocelových konstrukcí, zdících prvků a také provozního 

souboru PS 01 – dopravu prvků mostových jeřábů, rozměrově největších prvků celé 

stavby. 

Na jednotlivých trasách jsou řešeny zájmové body. Specifikace použitých dopravních 

prostředků se nacházejí v kapitole č. 6 – Návrh strojní sestavy pro řešené technologické 

etapy. Dopravní vztahy v bližším okolí stavby jsou k nahlédnutí v příloze P2.1 – 

Koordinační situace stavby, včetně svislého značení v průběhu stavby. Schéma širších 

dopravních vztahů s popisem tras a umístěním zájmových bodů je k nalezení v 

přílohách P2.2 a P2.3. 

Základní informace o umístění stavby z hlediska dopravy 

Stavba se nachází v průmyslovém areálu Linde Gas a.s. nedaleko ocelárny Arcelor 

Mittal. Dopravní obslužnost stavby je velice dobrá v blízkosti vede silnice II. třídy 477 

Frýdecká s přímým napojením na silnici I/11 Rudnou a dále na dálnici D1 a rychlostní 

silnici R56 (Místecká). Mapa umístění stavby v rámci Ostravy je na obrázku níže. 

Bod 1:  umístění stavby v rámci Ostravy 

Adresa:  Moravská Ostrava, parcelní č. 2272/1; 2202 

Staveniště se nachází v severní třetině areálu Linde Gas a.s. areál je oplocený 

dvoumetrovým betonovým plotem a nachází se v něm stávající komunikace. Z důvodu 

rozporu se stávajícím územním plánem, nemůže být na vedlejším pozemku vybudován 

samostatný vjezd do plánovaného areálu (ten bude vybudován po změně územního 

plánu ve II. etapě). Po dobu výstavby budou využívány dva vjezdy. Hlavní vjezd bude 

Obrázek 2.1 Širší umístění stavby [2] 
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zřízen uvnitř areálu v místě nedaleko stávající administrativní budovy s vrátnicí Linde. 

Vjezd bude ve vzdálenosti cca 70 m od hlavní vrátnice areálu, ke které vede odbočka ze 

silnice II/477.  

Vedlejších vjezd je stávající opatřený uzamykatelnou bránou blízko severovýchodního 

rohu staveniště, viz Umístění areálu Jankostav s.r.o.. Vjezd do areálu Linde je skrze 

hlídanou vrátnicí (viz obrázek níže). Maximální rychlost uvnitř areálu je omezena na 20 

km/h. použité dopravní značení po dobu trvání výstavby je uvedeno v příloze P2.1.  

Rozsah stávajících zpevněných ploch uvnitř staveniště je dostatečný a umožňuje 

bezproblémový průběh výstavby. Podrobnější informace o rozsahu a zařízení staveniště 

jsou uvedeny v kapitole č. 7 – Technická zpráva zařízení staveniště. 

2.2 Definice tras 

1. Doprava mostových jeřábů – Brno Královo-Pole (z Královopolské 

strojírny) 

2. Sklad bednění Doka – Ostrava Přívoz 

3. Stavebniny Velman Ostrava-Vratimov (zdivo, výztuž, ostatní drobný a 

pomocný materiál) 

4. Betonárna Českomoravský beton (Ostrava Vítkovice) – dovoz transport-

betonu 

5. Ferona a.s. dodávka typických ocelových konstrukcí – IPE, HEB atd. 

6. Dodávka atypických ocelových konstrukcí – vazníky, sloupy, JD, 

konzoly JD atd. 

2.2.1 Posouzení dopravy na trase 1 

Pro dopravu PS 01 – 6 ks mostových jeřábů ze závodu Královopolská a.s., je navržena 

trasa č. 1. Jednotlivé mostové jeřáby jsou vyrobeny zakázkově a konkrétní technická 

data, nebo specifikace by byla předmětem výpočtu a konstrukčního návrhu jeřábové 

dráhy. Pro potřeby diplomové práce proto volím přibližné parametry podle jeřábu 

s podobným rozpětím a nosností.  

Obrázek 2.2 Vrátnice a hlavní vjezd na stavbu [2] 



44 

 

Prvkem nejnáročnějším na dopravu je nosník mostového jeřábu, jehož rozpětí je 

prakticky rovno rozpětí haly. Jeřáb bude dopravován v dílech dle následujícího obrázku. 

Podle rozpětí haly a údajů výrobců jeřábu se dá předpokládat nosník jeřábu jako 

uzavřený krabicový profil. 

Obrázek 2.3 Části mostového jeřábu [3] 

Parametry jeřábu – přibližný odhad: 

Nosník jeřábu (Girder)  Kočka (Trolley Hoist)  

 Délka   26,455 m Délka  2,5 m 

 Výška  1,45 m  Výška  0,63 m  

 Hmotnost 7,8 t (1ks)  Hmotnost 2,8 t 

Pojezd (Endtruck)    

 Délka   3,5 m  

 Výška  0,68 m    

 Hmotnost 1,8 t (1ks) 

2.2.1.1 Zvláštní užívání 

Přeprava těžkých, nebo rozměrných nákladů se uvažuje jako zvláštní užívání silnic, 

dálnic a místních komunikaci. Z výše uvedených údajů je jasné, že rozhodujícím 

posuzovaným prvkem bude nosník jeřábu především z hlediska své délky. Je třeba také 

posoudit, zda se nejedná o soupravu nadlimitní v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. 

Parametry, na základě kterých je možno kategorizovat vozidlo jako nadrozměrné jsou 

uvedeny ve vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 

technických podmínkách provozu. Podle vyhlášky jsou limitní rozměry a hmotnosti 

uvedeny v tabulce 2.1. 
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Tabulka 2.1 Posouzení nadměrné dopravy 

Limitní rozměry a hmotnost 
stanovené vyhláškou 

Skutečná hmotnost a rozměry přepravované 
soupravy 

M. j. 

Šířka 2,55 Šířka 2,55 m 

Výška 4 Výška 3,54 m 

Délka soupravy 16,5 Délka soupravy 35,3 m 

Hmotnost 48 Hmotnost 37,3 t 

Z jednotlivých limitů byla překročena maximální dovolená délka soupravy. Bude se 

jednat o zvláštní využívání pozemních komunikací. 

Povolování přeprav těžkých nebo rozměrných předmětů, jejichž rozměry nebo hmotnost 

přesahují míru stanovenou vyhláškou č. 341/2002 Sb., dále jen "povolování přeprav 

nadměrných nákladů"/ je v České republice prováděno na základě § 25 zákona 

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

silničními správními orgány, kterými jsou dle citovaného právního předpisu: 

 obecní úřad – na místních komunikacích a veřejně přístupových účelových 

komunikacích 

 obecní úřad obce s rozšířenou působností - na silnicích II. a III. tříd pokud trasa 

přepravy nepřesáhne územní obvod obce s rozšířenou působností 

 krajský úřad – na silnicích I., II., a III. tříd / mimo dálnice a rychlostní silnice/ pokud 

trasa přepravy nepřesáhne územní obvod jednoho kraje 

 ministerstvo dopravy – v případech, že trasa přepravy přesahuje územní obvod 

jednoho kraje 

Pokud vozidlo nebo souprava překročí míry stanovené vyhl. č. 341/2002 Sb., je nutné 

povolení k přepravě nadměrného nákladu, které je zpoplatněno dle zákona č.634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek v našem konkrétním 

případě bude činit 1200 Kč, viz výpis ze zákona. 

2.2.1.2 Výpis ze zákona č. 634/2004 Sb. 

„Příloha 

Část II 

Položka 35 

„Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při 

dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, 

hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity 

A. Ve vnitrostátní dopravě 

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry Kč 1 200“ [4] 

Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou 

se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2.1.3 Výpis z vyhlášky č. 104/1997 Sb.  

„§40 

Zvláštní užívání komunikací 

(K § 25 odst. 13 zákona) 

(1) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace předkládá silničnímu správnímu úřadu ten, v jehož 

zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání komunikace povoleno; jsou-li takovým důvodem 

stavební práce, předkládá žádost zhotovitel, pokud příslušný silniční správní úřad nestanoví jinak. 

(2) Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje: 

a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat, 

b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením časového rozvrhu 

přepravy, 

c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito, 

d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění a typ pneumatik 

jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu odpovídající nejmenší 

vnější poloměr otáčení, 

e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu. 

(3) Přepravy podle předchozího odstavce o celkové hmotnosti vyšší než 60 tun nebo nadměrných rozměrů 

lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry 

přepravy ani použít jiného způsobu přepravy a že zatížitelnost mostů a únosnost vozovek ověřené 

statickým posouzením umožní realizaci přepravy. 

(7) Povolení zvláštního užívání podle §25 odst. 6 písm. a) zákona obsahuje trasu, způsob a dobu 

přepravy; dále může obsahovat zejména rychlost jízdy, doprovod a další opatření k zajištění bezpečnosti 

a plynulosti provozu, ochrany dalších účastníků provozu, vozovek, mostů a drážních zařízení (přejezdů, 

kolejí, trolejového vedení), vedení a jiných inženýrských sítí, vlastníků sousedních nemovitostí apod.“ [4] 

Obrázek 2.4 Návěs pro dopravu nosníku jeřábu [5] 

Návrh vhodné soupravy byl proveden dle katalogů na stránkách firmy Nosreti, jednoho 

z největších dopravců nadlimitních nákladů v Evropě. Nosníky budou dopravovány ve 

dvojících. Celková hmotnost nákladu tedy činí 18,8 t. na základě těchto parametrů, byla 

vybrána kategorie délky nákladu do 30 m a 36 t. přepravu zajistí kombinace tahače a 

teleskopického rovinného návěsu Broshius 3AOU-48 viz obrázek. Hmotnost soupravy 

činí: Tahač + návěs + náklad = 7,3 + 11,2 +18,8 = 37,3 t 
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Souprava bude opatřena zvláštními výstražnými prvky dle § 24 vyhlášky 341/2002 Sb., 

následovně: 

„(1) Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo 

oranžové barvy schváleného typu (provedení) musí být kromě předepsaných světelných 

zařízení vnějšího osvětlení vybaveny 

b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru 

stanovenou v §15 a 16, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost 

typu vozidla nebo okresní úřad v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého 

vozidla, 

(6) Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno 

bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, 

vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.“ [6] 

Trasa 1 začíná ve výrobním závodu KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. v Brně městská část 

Královo Pole. Délka trasy činí 172 km. Firma Nosreti se zabývá návrhem a posouzením 

trasy specializovaným nástrojem AutoTURN. Následný návrh trasy je pouze orientační. 

Na základě geometrie soupravy byla určena vnější obalová křivka při zatáčení na 23 m 

a vnitřní obalová křivka na 16 m. 

Problematika podjezdných výšek 

U mostních objektů se průjezdná výška stanovuje dle normy ČSN 73 6201 Projektování 

mostních konstrukcí. V normě jsou uvedeny tyto průjezdné výšky:  

 „Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. a II. třídy 4,80 m  

 Silnice III. Třídy a místní komunikace rychlostní a sběrné 4,50 m  

 Místní komunikace obslužné a veřejně účelové komunikace 4,20 m“ [7] 

Výška soupravy nepřesahuje 3,54 m. Z tohoto důvodu není potřeba prakticky v celé 

délce trasy (většina vede po silnicích I. a II. třídy) posuzovat podjezdné výšky.  

2.2.2 Popis trasy 1 a posouzení zájmových bodů 

Po výjezdu ze závodu odbočíme vpravo na ulici Křižíkova. Po 600 m jízdy následuje 

odbočení vpravo na most tř. Generála píky a následný sjezd na silnici 1/42 VMO – 

velký městský okruh Brno. V tomto odbočení se nachází hned trojice zájmových bodů, 

kdy musí asistenční služba zastavit dočasně provoz a bude využita celá šířka 

komunikace z důvodu malých poloměrů zabočení. (BZ1.1, BZ1.2 – vyhovuje při využití 

protisměrných kruhů, BZ1.3 = vyhovuje s dočasným zastavením dopravy asistenční 

službou a použitím couvání. Poloměr zatočení je pro soupravu jízdou vpřed bez 

odstranění osvětlení příliš velký. Možná je i varianta odbočení s protisměru křižovatky 

viz modelace obalových křivek zatáčení příloha P1.2 BZ1.5 nájezd na VMO má 

dostatečný poloměr bude však nutné využít oba pruhy a omezit chvilkově dopravu). Po 

nájezdu soupravy na VMO následuje Husovický tunel v délce 550 m, jehož směrové a 

výškové řešení je vyhovující. Po výjezdu z tunelu pokračuje trasa cca 500 m na 

světelnou křižovatku Provazníkova – Karlova. Plynulý oblouk s velkým poloměrem 
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umožňuje přejetí křižovatky bez zastavení dopravy asistenční službou. Dále trasa 

pokračuje po ulici Svatoplukova a Gajdošova až na sjezd na dálnici směr Olomouc a 

Ostrava. Sjezd nemá dostatečný poloměr při odbočování z levého pruhu, a proto dojde 

k chvilkovému zastavení dopravy s využití pravého jízdního pruhu k dostatečnému 

nájezdu. 

Následuje cesta směrem na Olomouc a Ostravu po dálnici D1. Dálnice a rychlostní 

silnice svými parametry vyhovují bez výhrad. U Vyškova dálnici D1 opustíme sjezdem 

č. 230 a dále budeme pokračovat po rychlostní silnici R 46 směr Olomouc. Před 

Olomoucí následuje sjezd 37 a odbočení na R35 směr Ostrava. U obce loučky R35 

přechází opět v D1, která pokračuje až do Ostravy. Dálnici D1 opouštíme sjezdem 354 

na silnici I/11 Rudnou. Rudnou opustíme odbočení vpravo a sjezdem na silnici II/477 

Frýdeckou směr Frýdek-Místek BZ1.5 a BZ1.6 v místě bodu 1.6 bude využit protisměr 

odbočovacího pruhu z komunikace II/477 a dočasně zastavena doprava v odbočení. Po 

3,5 km následuje odbočení do areálu Linde Gas a.s. Zde dojde k chvilkovému zastavení 

dopravy z důvodu malé rezervy poloměrů zatáčení, vyznačeno jako bod zájmu BZ1.7. 

Celá trasa je včetně vykreslení obalových křivek do zájmových bodů k nahlédnutí 

v příloze P2.2. 

2.2.3 Trasa 2 

Na trase 2 bude dopravováno systémové bednění z půjčovny bednění Doka v Ostravě-

Přívozu. Celková délka trasy je 4,5 km. Předpokládaná doba jízdy je 8 minut. Jedná se o 

nenáročnou trasu, prakticky bez dopravních komplikací a s minimem zájmových bodů. 

Trasa včetně schémat zájmových bodů je k nalezení v příloze P2.2  

Jako dopravní prostředek pro převoz bednění, byla zvolena Tatra Phoenix 6x6 s 

hydraulickou rukou a ložnou plochou pro manipulaci s bedněním a kontejnery s 

příslušenstvím systémového bednění. Výška včetně ramene činí 3,5m a průměr otáčení 

18m. Ostatní specifikace jsou k nalezení v kapitole Návrh strojní sestavy. 

Trasa začíná výjezdem z areálu půjčovny a jedinou možnou obslužnou komunikací k 

prvnímu kruhovému objezdu (BZ2.1 vnitřní r = 10 m – vyhovuje). Dále pokračujeme 

přes kruhový objezd rovně, na další 300m vzdálený kruhový objezd s poloměrem 200m. 

Tento kruhový objezd opustíme 2. výjezdem směr Moravská Ostrava a pokračujeme po 

ul. Na náspu – (silnice I. Třídy 56) dalšího 2,3 km. Následující kruhový objezd 

projedeme ve směru jízdy. Pokračujeme po silnici I. tř. 56. Následuje rovný úsek po 

ulicích Cingrova a Místecká, až ke sjezdu vpravo na ulici Halasovu a následně na 

odbočku vlevo na křižovatce Halasova-Výstavní. (BZ 2.2 r = 38 m – vyhovuje, BZ 2.3 r 

= 16 m – vyhovuje) a odtud cca 600m na křižovatku se silnicí I/11 Rudná. Zbytek trasy 

je shodný s finálním úsekem trasy č. 1 (sjezd na Frýdeckou a vjezd do areálu) průjezd 

na zbytku trasy nevyžaduje zvláštní posouzení.  
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2.2.4 Trasa 3 

Jedná se o trasu do stavebnin Velman ve Vratimově. Celková délka této trasy činí 1,5 

km a předpokládaná doba jízdy činí asi 5 minut. Trasa je nenáročná a neobsahuje žádné 

zájmové body k posouzení. Dovoz stavebního materiálu – palet s cihlami, bude 

zajišťovat stejně jako u trasy 2 Tatra Phoenix 6x6 s hydraulickou rukou. Rovněž bude 

sloužit dovozu pytlované omítkové směsí, karisítí a výztuže a ostatního drobného 

stavebního materiálu. 

Trasa začíná na ulici Buničitá. Po cca 300 m odbočíme vpravo na křižovatce a 

pokračujeme po ulici II/477 Frýdecká. Po 1,1 km odbočíme do areálu Linde. 

2.2.5 Trasa 4 

Tato trasa slouží pro dopravu betonové směsi z betonárny Českomoravský beton. 

Celková délka této trasy činí 4,8 km a předpokládaná doba jízdy činí je přibližně 9 

minut. Jedná se o nejkratší trasu do betonárny. 

Jako dopravní prostředek pro dopravu betonové směsi byl zvolen autodomíchávač 

Stetter, výrobní řada LIGHT LINE – AM 8 C. průjezdná výška činí 2,507m a průměr 

otáčení 16m. Ostatní specifikace jsou k nalezení v kapitole Návrh strojní sestavy. 

Popis trasy 

Trasa začíná na místní obslužné komunikaci Výstavní po výjezdu z areálu se na 

křižovatce s komunikací I/11 – Rudná odbočí vpravo (BZ 4.1 r = 25 m, vyhovuje). Dále 

je trasa shodná s finálním úsekem trasy č. 1 a 3. 

2.2.6 Trasa 5 

Dodávku atypických ocelových konstrukcí (svařenců norníků JD, konzol JD ocelových 

vazníků zajistí firma VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. zabývající se 

Obrázek 2.5 Trasa č. 3 – dovoz materiálu ze stavebnin Velman [2] 
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výrobou ocelových prvků, těžkých i lehkých ocelových konstrukcí a hal. Pro dovoz 

ocelových konstrukcí bude sloužit sestava tahače a klanicového návěsu navržená 

v kapitole Návrh strojní sestavy. Sestava se se svou délkou do 16,5 m a hmotností do 

48t není nadměrným nákladem. V příloze P5.1 je zpracován vývozní plán ocelových 

výrobků tak, aby nedošlo k překročení maximální povolené hmotnosti. 

Popis trasy 

Trasa začíná nakládkou materiálu v areálu Vítkovických železáren. Z místní obslužné 

komunikace vyjedeme na křižovatku s ulicí Výstavní (BZ5.1 r = 18 m, vyhovuje). 

Následuje rovný úsek až na křižovatku se silnicí I/11 – Rudná (BZ5.2 r = 38 m, 

vyhovuje). Zbytek trasy je shodný s finálním úsekem trasy č. 1. 

2.2.7 Trasa 6 

Dodávka typických hutních výrobků bude zajištěna od dodavatele Ferona a.s. na trase, 

viz následující obrázek. Sestava bude stejná jako v případě trasy č. 5. Při návrhu haly 

bylo počítáno s délkami prvků vhodnými pro klasickou přepravu. Maximální délky 

prvků jsou standardní a nepřesahují 12 m.  

Popis trasy 

Jedná se opět o nenáročnou trasu. Trasa probíhá po mimoúrovňových komunikacích I. a 

II. třídy bez mostů či podjezdů a není tedy potřeba řešit podjezdné výšky. Trasa začíná 

v závodě Ferona v městské části Ostrava-Zábřeh, po výjezdu ze závodu a odbočení 

vlevo pokračujeme po silnici II/647 Plzeňská – až ke sjezdu na silnici I/11 – Rudná. 

Zbytek trasy je shodný s finálním úsekem trasy č. 1 viz následující obrázek. 

  

Obrázek 2.6 Trasa č. 6 – dovoz ocelových prvků [2] 
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3.1 ÚVOD DO KAPITOLY 

Stavebně technologická studie je napsána se zaměřením na dva hlavní stavební objekty; 

SO 03 – Skladovací hala a SO 04 – Provozně-administrativní přístavek. Primárním 

objektem zájmu je SO 03. Provádění základových konstrukcí a montáž ocelové 

konstrukce budou dále podrobněji předmětem technologický předpisů. Administrativní 

objekt není z časového ani finančního hlediska pro stavbu rozhodující jeho výstavba 

tedy může po provedení společných základů a hrubé ocelové konstrukce probíhat 

nezávisle na ocelové skladovací hale. Studie bude proto rozdělena podle objektu. 

3.2 Identifikační údaje stavby 

Uvedeny, viz oddíl 1.1. 

3.3 Popis staveniště 

Staveništěm je volná nezastavěná parcela náležící do oploceného areálu firmy Linde a.s. 

– bývalého areálu Technoplynu Ostrava, kterou odkoupil investor od výše uvedené 

firmy. Areál se nachází v k. ú. Hrabová, na styku 3 katastrálních území – Hrabová, 

Vratimov a Kunčice. V minulosti na tomto území byly vytvořeny areály pro tehdejší 

národní podniky v letech 1960-1970. Veškeré průmyslové areály v lokalitě byly 

v minulosti prováděny na násypech z netříděné strusky s ohledem na průtoky N-letých 

vod ve vodním toku Ostravice. Mocnost násypů 0,80 – 1,30 m. 

Dotčený stavební pozemek je schválen Územním plánem města Ostravy ze dne 5. 10. 

1994 jako parcela pro funkce „lehký průmysl, sklady, drobná výroba“. Oplocení areálu 

je stávající. Areálem prochází kolejová vlečka ve vlastnictví firmy Linde a.s., která 

bude zároveň tvořit osu řad sloupů 17 a 18 a umožní snadné polohové a výškové 

zaměření objektu haly. 

V prostoru staveniště byla v minulosti acetylénová stanice, nadzemní části stavebních 

objektů i provozních souborů byly na počátku 90. let po zrušení výroby vybourány do 

úrovně terénu. Po bourání byla provedena navážka a následné ozelenění. Na místo byla 

navezena ornice (cca tl. 10 – 15 cm). V současnosti se v prostoru staveniště vyskytuje 

málo hodnotná náletová zeleň. Stromy, které v kolizi se stavebními objekty budou 

vykáceny. 

areál Logistického centra nebude mít samostatné dopravní napojení na silnici II/477. 

Bude využívat stávající příjezdové komunikace pro areál Linde a.s. přes stávající 

vrátnici Linde a.s. až do doby schválení změny územního plánu města Ostravy (část 

parcely 2202 k. ú. Hrabová) iniciované investorem stavby. 

Na staveništi se vyskytují ochranná pásma uvedená, viz 1.4.3. 
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3.4 Studie realizace hlavních technologických etap hlavních 

stavebních objektů 

Poznámka: Přípravné práce patří společně s HTÚ do samostatného objektu SO 01 a 

z rozpočtového hlediska dělení stavby tedy nejsou přímou součástí řešených hlavních 

stavebních objektů. Pro potřeby technologické studie je však do sledu popisovaných 

činností uvádím. 

3.5 Spodní stavba – společná pro SO 03 a SO 04 

3.5.1 Práce HSV 

3.5.1.1 Příprava území 

Popis prací 

V předstihu před započetím výstavby stavebních objektů i sítí je potřeba provést 

zaměření hranice pozemku a přípravu území pro budoucí stavební práce, která 

zahrnuje sejmutí ornice, bourání části stávajících zpevněných ploch a vykácení stromů 

v kolizi s budoucími stavebními objekty. Pro dané práce bude vybudována první fáze 

ZS pouze v nezbytném rozsahu s minimálním sociálním zázemím, které bude dále 

rozšiřováno. Tento přístup je umožněn díky tomu, že dodavatel stavebních prací v této 

etapě – firma Jankostav s.r.o. těsně sousedí se stavbou. Dělníci na staveništi budou 

využívat sociální zázemí na stavebních dvorech zaměstnavatele, nebo po dohodě 

s firmou Linde a.s. i sociální zařízení ve stávající administrativní budově u vjezdu do 

areálu. 

Výše uvedená stavební firma se specializuje na práce na komunikacích a zemní práce. 

JANKOSTAV s.r.o. disponuje vlastním vybavením potřebným pro recyklaci stavebních 

hmot. V sídle firmy provozujeme Recyklační dvůr, v němž je možné zpracovat odpady 

z betonu a asfaltu. Tyto recyklační kapacity budou použity pro likvidaci vybouraných 

zpevněných ploch v areálu a drť může být zpětně použita pro zásypy základů a násypy 

pod budoucí objekt haly.  

Zaměření pozemku 

Před započetím přípravy území je potřeba geodeticky vyznačit hranici pozemku pro 

nově budovaní oplocení na hranici mezi areálem Linde a.s. a stavebním pozemkem 

včetně vjezdových vrat a automatických vrat pro vnitropodnikovou vlečku. 

Sejmutí ornice, bourání, kácení dřevin 

Ornice bude snímána v ploše vyznačené na výkresu staveniště fáze 1. Snímání ornice 

bude provedeno v tloušťce přibližně 0,15 m. Společně se snímáním ornice budou 

částečně vybourány zpevněné plochy a recyklát odvezen do areálu Jankostav s.r.o. 

k recyklaci a opětovnému použití do zásypů nebo HTÚ. 
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Podle dokumentace objektů i vozovek a zpevněných ploch by kubatury výkopů i násypů 

měly být vyrovnané. Pokud bude chybět zásypový materiál do zásypů podlah dvoulodní 

haly, bude přivezen drcený beton, nebo tříděná struska. Současně s odhumusováním 

bude prováděno kácení vzrostlé zeleně. 

Část ornice (cca 1/3) bude uložena na staveništi pro potřeby pozdějšího osázení zelení. 

Zbylá část ornice bude odvezena a rozprostřena na pozemku investora vzdáleném 5,3 

km. 

Čištění kanalizace 

Na ploše pozemku je stávající kanalizace DN 400, do které budou napojeny, střešní 

odpady z objektů logistického centra bez předčištění, dešťové vody z vozovek a 

zpevněných ploch které mohou být znečištěny. Kanalizace je částečně zanesena a musí 

být provedeno její pročištění. Profil i spád vyhovují pro odtok dešťových vod z areálu 

navrhovaného „Logistického centra“ firmy HEMAT Trade a.s. Stávající vyústění do 

otevřeného příkopu je zaslepeno. Skrze pozemek vede do přečerpávací stanice stávající 

areálová kanalizace, na kterou je možné připojit zařízení staveniště. 

Výkaz výměr a výpočty 

plocha skrývky …………… 161220,0 m
2
 (změřeno v Archicadu) 

skrývka ornice …………… 161220 x 0,15 = 2418 m
3
  

bourání ploch  …………… 3178 x 0,3 = 953 m
3
 

kácení dřevin  …………… 64 + 3 + 7 = 74 ks 

čištění kanalizace …………… 75 + 150 = 225 m 

Hlavní technologický postup 

 Geodetické zaměření 

 Bourání stávajících zpevněných ploch  

 Kácení dřevin 

 Snímání ornice v tl. 0,15 m 

(rozsahy bourání i sejmutí ornice dle přílohy P7.1) 

 Výstavba oplocení a bran 

 Oprava a čištění stávající dešťové kanalizace vedoucí do příkopu na ul. 

Frýdecké 
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Obrázek 3.1 Recyklace betonové suti v areálu Jankostav s.r.o. [9] 

Obrázek 3.2 Umístění areálu Jankostav s.r.o. [2] 

Návrh pracovníků 

 Řidiči strojů – 6x 

 Geodet a pomocník 

 Dělníci s motorovou pilou – 2x  

 Pomocní dělníci – 2x 

 Řidiči sklápěčů – 1x 

 Vazač 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů dodavatele. 

 Iveco MP 410 E 44 W 8x8 – sklápěč 

 Mecalac 714 MC – sbíjecí kladivo 

 Liebherr 541 – nakladač pro sejmutí a přemístění ornice 
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 Liebherr L524 – nakladač pro sejmutí a přemístění ornice 

 JCB 4 Cx – traktorbagr 

Pracovní pomůcky 

 Lopaty 

 Motorové pily 

 Nivelační přístroj s měřící latí 

 Teodolit 

 Lana a úvazy pro manipulaci s kmeny stromů 

Ochranné pomůcky 

 Oblečení s proti-pořezovou úpravou – pro kácení dřevin 

 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Helma s obličejovým štítem – pro kácení dřevin 

 Pevná pracovní obuv 

 Rukavice a přilba 

3.5.1.2 Zemní práce 

Popis prací 

Zemní práce budou pro oba hlavní stavební objekty SO 03 – Skladovací hala a SO 04 – 

Administrativní přístavek prováděny v postupných krocích. Pro urychlení výstavby je 

vhodné souběžné nasazení více pracovních čet. 

Etapa zemní práce v sobě zahrnuje následné činnosti v chronologickém sledu: vytýčení 

stávajících inženýrských sítí na stavbě a jejich ochranných pásem, zaměření a 

vytyčení a výkopy nově budovaných inženýrských sítí – voda a plyn a kanalizace. 

Přípojka elektro bude vedena z areálového rozvodu do prefabrikované kioskové 

trafostanice, viz výkres koordinační situace. Po vystrojení trafostanice vybudování 

staveništních rozvodů a přípojky zařízení staveniště. Následně bude budováno základní 

zařízení staveniště pro tuto etapu stavby, které bude dále podle potřeb výstavby 

rozšiřováno. V souběhu mohou být hloubeny rýhy a provedeny přípojky plynu a vody 

včetně chrániček. Kanalizaci provést pouze v rozsahu hlavních stok, které budou 

zaslepeny. Dopojení dešťové kanalizace k jednotlivým šachticím provádět až po 

vybudování patek sloupů z důvodu zjednodušení vytyčení i vysazování odboček pro 

střešní svody.  

Přebytečný výkopový materiál z výkopu jam a rýh bude skladován na vyznačených 

skládkách na staveništi a po posouzení vhodnosti zpětně použit pro obsypy a HTÚ. 

Úroveň podzemní vody se nachází v hloubce 3,5 m – pod úrovní základové spáry. 

Výkopový materiál z hloubení přípojek bude skladován na předem určených skládkách 

a následně zpětně použit do výkopu. Přebytek bude odvezen na skládku. 
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Hrubé terénní úpravy 

HTU budou započaty po dokončení výše uvedených činností. Před provedením HTU 

musí být přesně geodeticky zaměřen terén, pro přesné určení objemu přesunuté zeminy. 

Předběžná bilance zemních prací podle dostupných topografických údajů vychází 

vyrovnaná.  

Charakter podloží ve svrchní vrstvě je tvořen antropogenními navážkami ze strusky, viz 

technická zpráva a to v tloušťce 0,8 – 1,3 m. jedná se o hodnotný materiál, který bude 

přesunut a zhutněn při vyrovnávání terénu. Strusku je nutno hutnit po vrstvách 

maximálně tl. 200 mm silničním vibračním válcem na únosnost Edef,2 = 80 MPa. Úroveň 

pláně -0,350 m. Projektová 0,000 = 234,250 m. n. m. a představuje čistou podlahu haly. 

Odvodnění staveniště bude do stávající kanalizace vyčištěné v předchozí etapě – 

příprava území. 

Vytýčení stavby 

Na upravenou a zhutněnou pláň bude provedeno vytyčení stavby. Vytyčování je v 

projektu uvedeno ve státní souřadnicové síti. Postup vytyčování – od stávající vlečky 

navržené jako osa konstrukčního pole 17-18. 

Výkopy 

Založení objektu SO 03 a SO 04 je navrženo na vzájemně propojených základových 

konstrukcích, zahrnujících systém základových patek a pasů, které ztužují a vzájemně 

spojují patky. V rozsahu výkopů se mohou nacházet původní základové konstrukce po 

předchozí sanované stavbě v kolizi se základy, výkresy těchto základových konstrukcí 

se nedochovaly.  

Při kolizi budou staré základy vybourány a to min. na úroveň 200 mm pod spodní líc 

nově budovaných základů. Při hloubení výkopů, byla stanovena základová spára pro 

patky SO 03 v úrovni -1,800 m v SO 04 okrajové – 2,000 m a vnitřní -1,450 m. 

V úrovni základové spáry je předpoklad výskytu štěrkopískových případně struskových 

vrstev. Nebudou-li se tyto vrstvy v podzákladí vyskytovat je potřeba vytvořit štěrkový 

polštář. O umístění a tloušťce štěrkových polštářů pod patky rozhodne projektant (příp. 

geolog) po odkrytí základové spáry.  

Svahování všech výkopů je stanoveno 1:0,33 – možno upravit na stavbě dle skutečných 

vlastností zeminy. Hloubka výkopů pro základové pasy činí u SO 03 činí -1,000 m a -

1,100 m u SO 04. Po provedení výkopů je nutné ověřit únosnost základové půdy. 

Zásypy 

Po odbednění (viz oddíl základy) budou provedeny zásypy. Rýhy a jámy budou 

z vnějšího líce zasypány materiálem vhodným do zásypů (možno se řídit dle již zrušené 

ČSN 72 10 01). Zásypy uvnitř objektů budou provedeny štěrkodrťí, hutněnou na 

únosnost 150 kPa, Edef,2 = 80 MPa. Z vnějšího líce bude použit výkopový materiál. 

Přebytek výkopového materiálu bude odvezen na skládku. Množství viz výkaz výměr. 
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Úprava pláně 

Po provedení HTU bude plocha vyrovnána a zhutněna silničním válcem. Následně bude 

provedena zkouška únosnosti pláně v pojížděných plochách. Požadovaná minimální 

hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 80 MPa. 

Výkaz výměr 

HTU 

HTÚ – společné pro SO 03 a SO 04 m
3
 1630 

Úprava pláně se zhutněním m
2
 12 837 

Výměra hlavních terénních úprav je pouze orientační – nutné přesné zaměření terénu 

geodeticky. Předpokládá se vyrovnaná bilance HTU. 

SO 03 – podrobné výpočty viz příloha P9.3 Výkaz výměr 

Výkopový materiál celkem 

Jámy pro patky a základy (šířka nad 200 cm) m
3
 1694 

Rýhy – základové pasy m
3
 585 

 ∑             2279 

Zásypy 

Zásypy jam, rýh a šachet se zhutněním m
3
 330 

Zásyp ze štěrkodrtě se zhutněním m
3
 1204 

 ∑             1534 

Pozn.: pro zásypy uvnitř půdorysu objektů byl navržen jako zásypový materiál struska. 

Je možno využít betonovou drť z bourání ploch viz příprava území (953 m
3
) 

Odvoz materiálu na skládku 

Jámy + Rýhy m
3
 2279 

Zásyp ze štěrkodrtě se zhutněním m
3
 -330 

  ∑              1949 

SO 04 – podrobné výpočty viz rozpočet SO 04 

Jámy pro patky a základy (šířka nad 200 cm) m
3
 115 

Rýhy – základové pasy m
3
 86 

∑               201 

Zásypy 

Zásypy jam se zhutněním m
3
 24 
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Zásyp ze štěrkodrtě se zhutněním m
3
 94 

∑                94 

Pozn.: pro zásypy uvnitř půdorysu objektů byl navržen jako zásypový materiál struska. 

Je možno využít betonovou drť z bourání ploch viz příprava území (953 m
3
) 

Odvoz materiálu na skládku 

Jámy + Rýhy m
3
 201 

∑               201 

Hlavní technologický postup 

 Zaměření a vyznačení stávajících i nově budovaných inženýrských sítí 

 V předstihu výkopy a provedení: přípojky vody, elektro a plynu 

 Vybudování trafostanice 

 Budování přípojek a objektů ZS 

 Zásypy a hutnění výkopů sítí a přípojek 

 Výkopy hlavních částí kanalizace 

 HTÚ – hlavní terénní úpravy 

 Úprava pláně – hutnění s vibrací na E = 45 MPa 

 Zaměření a vyznačení polohy SO 03 a SO 04 

 Výkopy jam a rýh pro SO 03 a SO 04 

 Ověření únosnosti základové půdy 

 Výkop položení a zásyp dešťové kanalizace v půdorysu SO 03 – stoka A1, 

A4 a A5 (až po betonáži základových konstrukcí z důvodu polohového 

osazení svodného potrubí střešních vpustí) 

 Úprava pláně v zářezech 

Návrh pracovníků 

 Řidiči strojů – 6x 

 Geodet a pomocník 

 Pomocní dělníci – 4x 

 Řidiči sklápěčů – 2x 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů dodavatele. 

 Iveco MP 410 E 44 W 8x8 – sklápěč 

 Liebherr 541 – nakladač pro HTU 

 Liebherr L524 – nakladač pro HTU 

 LIAZ 151.270 K-J – nosič kontejnerů (hák) 
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 JCB 4 Cx – traktorbagr 

 Mecalac 11 Cx – bagr + sbíjecí kladivo 

 VSH 060 – 6 t válec 

Pracovní pomůcky 

 Lopaty, krumpáče, pákové tyče 

 Nivelační přístroj s měřící latí 

 Teodolit 

 Metr, pásmo 

Ochranné pomůcky 

 Pevná pracovní obuv 

 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Rukavice a přilba 

3.5.1.3 Základy 

Pro tuto etapu stavebních prací je vypracován samostatný technologický předpis, viz 

kapitola č. 4 této diplomové práce a výkres zařízení staveniště. 

Popis prací 

Založení objektu SO 03 a SO 04, bude probíhat současně. U styku haly a 

administrativního objektu jsou základy navrženy tak, že přenášejí zatížení obou 

nadzemních objektů a jsou vzájemně propojené. Vzhledem k rozměrům stavby a 

hlavních stavebních objektů je možnost provádění dílčích činností více četami pro 

urychlení výstavby. Souběžná činnost více čet a její možnosti budou předmětem 

technologického předpisu. V rámci SO 04 bude provedena i základová deska ze ŽB tl. 

150 mm vyztužená karisítěmi. 

Začištění základové spáry, zemnění a podkladní beton  

Pro všechny ŽB patky bude proveden podkladní beton z transport-betonu C12/15 v tl. 

150 mm. Bezprostředně před prováděním podkladních betonů musí být začištěna 

základová spára a provedeno zemnění objektu včetně vývodu vodičů dle RDS. 

Výztuž 

Je navržena z oceli B500A (10505 – R). Výroba polotovarů (střih a ohyb) bude 

provedena předem ve výrobně a následně vyvázána na stavbě dle RDS. Výztuž není 

možno svařovat! Předepsané jmenovité krytí výztuže základových pasů je 30 mm. Před 

zahájením montáže bednění bude výztuž předána objednateli a potvrzeno její převzetí 

zápisem ve Stavebním deníku. 
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Fixace bude prováděna: 

 osazením pomocné a konstrukční výztuže (tzv. kozičky, vodící a stabilizační 

pruty) 

 distanční tělíska (betonové distanční podložky) 

 vázací drát 

Prostupy 

Po vyvázání a kontrole výztuže je před betonáží potřeba zkontrolovat aktualizovanou 

polohu a umístění prostupů pro jednotlivé profese. Vymezení prostupů může být 

provedeno z dřevěných kastlíků nebo z PPS a při odstraňování bednění vyraženo nebo 

vydlabáno. 

Bednění 

Zahájení bednění následuje po převzetí výztuže a prostupů objednatelem (TDI). Pro 

zabednění základových konstrukcí bude použito systémové bednění Doka. 

Nesystémové prvky budou bedněny OSB deskami tl. 22 mm. U vícestupňových patek 

bude zabednění a betonáž probíhat ve dvou fázích. 

Odbedňování 

Minimální zaručená normová pevnost betonu v tlaku v okamžiku odbednění musí 

odpovídat třídě pevnosti betonu C 8/10. Hodnota pevnosti bude orientačně ověřena 

pomocí NDT metody – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem dle ČSN EN 12504-

2 (73 1303) 

Výkaz výměr 

SO 03 – podrobné výpočty viz příloha č. P9.3 Výkaz výměr 

Podkladní beton C12/15 m
3
 115 

Výztuž základových pasů a patek t 23,850 

 

Bednění zákl. patek – systémové Doka m
2
 485 

Bednění zákl. pasů – systémové Doka m
2
 1306 

∑              1791 

Beton patek C25/30 – XC2 – S2-S3 m
3
 238 

Beton pasů C25/30 – XC2 – S2-S3 m
3
 380 

∑               618 

Betonová zákl. deska C25/30 – XC2 – S2-S3 m
3
 93,4 

Výztuž desky Kari sítě KY 50 (R8/150-

R8/150) 

t 4163,4 
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SO 04 – podrobné výpočty viz příloha P9.2 – Rozpočet SO 04 

Podkladní beton C12/15 m
3
 4 

Výztuž základových pasů a patek t 1,44 

 

Bednění zákl. patek – systémové Doka m
2
 98 

Bednění zákl. pasů – systémové Doka m
2
 35 

∑               133 

Beton patek C25/30 – XC2 – S2-S3 m
3
 17,5 

Beton pasů C25/30 – XC2 – S2-S3 m
3
 87 

∑              104,5 

Hlavní technologický postup 

 Začištění základové spáry 

 Uložení zemnění objektu 

 Zhotovení podkladních betonů – patky a některé pásy dle PD 

 Vyvázání a osazení armatury patek úroveň I 

 Bednění patek úroveň I 

 Betonáž a odbednění patek úroveň I 

 Vyvázání a osazení zbylé armatury pásů a patek 

 Bednění patek úroveň II. a příslušných pasů 

 Betonáž a patek úroveň II a pasů 

 Odbednění všech konstrukcí 

 Rozměření a aktualizace prostupů podle ZTI 

 Kontrola přesnosti osazených bednících prvků geodeticky 

 Betonáž pásů a patek 

 Odbedňování pásů a patek 

 Výkop a dopojení svodů kanalizace k šachtám páteřních stok (pouze SO 03) 

 Osazení geigerů a obsypy 

Postup SO 04 

 Začištění základové spáry 

 Uložení zemnění objektu 

 Zhotovení podkladních betonů – patky a některé pásy dle PD 

 Vyvázání a osazení armatury patek úroveň I 

 Bednění patek úroveň I 

 Betonáž a odbednění patek úroveň I 
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 Vyvázání a osazení zbylé armatury pásů a patek 

 Bednění patek úroveň II. a příslušných pasů 

 Betonáž a patek úroveň II a pasů 

 Odbednění a obsyp všech konstrukcí 

 Srovnání a hutnění bezi základy 

 Vyztužení základové desky 

 Betonáž základové desky 

Návrh pracovníků 

 stavbyvedoucí – 1x 

 mistr – 1x – odebírání vzorků betonové směsi, kontrola betonáže 

 Geodet a pomocník 1x – zaměření správné polohy bednění 

 předák – nejlépe betonář a tesař – 2x  

 pomocní dělníci – 6x – bednění armatura a betonáž dle pokynů předáků 

 řidiči – 3x 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů a okolních podmínek. 

 LIAZ 151.270 K-J – nosič kontejnerů (hák) 

 JCB 4 Cx – traktorbagr 

 VSH 060 – 6 t válec 

 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C 

 Autočerpadlo S 31 XT – (Stetter Ostrava) 

 Tatra Phoenix s hydraulickou rukou Efer 210 – pro dopravu bednění 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 

 Ponorný vibrátor 2x 

 Vodováha, olovnice, pásmo, metr 

 Lopaty 

 Nivelační přístroj s měřící latí 

 Hladítka, fanky 

 Zednické lžíce 

 Zednická kladiva 

 Kolečka 

 Gumová palice 

 Kombinační kleště 

 Vibrační deska  
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Ochranné pomůcky 

 Pevná pracovní obuv 

 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Rukavice a přilba 

 Betonáři a vazači výztuže ochranné brýle 

3.6 Horní stavba – SO 03 

 

Obrázek 3.3 Vizualizace ocelové konstrukce haly s popisem hlavních prvků 

3.6.1 Práce HSV 

3.6.1.1 Svislé a kompletní konstrukce 

SO 03 – Montáž OK 

Pro tuto etapu stavebních prací je vypracován samostatný technologický předpis. Tato 

kapitola obsahuje pouze zjednodušený pracovní postup. 

 

 

 

 

Paždík 142C13 

Sloup HEB 320 

Nosník JD IW 300/20*350 

Vaznice 232Z16 

Vazník IW300/20*740 

Ztužidla TR 137,9*8 IPE 200 
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Popis prací – Primární konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukci haly tvoří ocelové rámy tvořené sloupy a plnostěnnými 

vazníky, uspořádané do dvou lodí s jeřábovými dráhami. Zavětrování objektu zajišťují 

ztužidla ze silnostěnných trubek. Rámy jsou navrženy v osových vzdálenostech 6 m. 

Prvky ocelové konstrukce budou vyrobeny a povrchově upraveny ve výrobně včetně 

vrtání otvorů a přivaření prvků nutných pro montáž. Základní nátěr zahrnuje otryskání 

na stupeň čistoty Sa 2,5 a nanesení nátěrového systému protikorozní ochrany C1, dle 

EN ISO 12944-4 a opatřena základním a následně finálním nátěrem. Na stavbě bude 

konstrukce pouze smontována. Kotevní úroveň sloupů je -0,350 m. Štítové sloupy a 

středová řada bude do základových patek vetknuta. Zbylé sloupy jsou navrženy jako 

kloubové. Na spodní části sloupů bude provedena příprava pro montáž uzemnění. 

Materiál primární ocelové konstrukce je ocel třídy S 355, sekundární konstrukce – 

paždíky, vaznice je třídy S450GD.  

Obrázek 3.4 Řez halou 

Obrázek 3.5 Vizualizace ocelové konstrukce haly 
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Montáž ocelové konstrukce – zjednodušený postup 

Podrobný postup montáže je předmětem technologického předpisu. Předpokladem pro 

zahájení montáže je ukončení přípravných prací. Přípravné práce končí protokolárním 

převzetím základů. Mezi montáží a dokončením betonáže je nutná technologická 

přestávka minimálně 7 dní. 

V té době budou již hotovy zhutněné plochy uvnitř půdorysu objektu. Jedná se o 

podkladní vrstvy podlahy a železobetonových desek zhutněné na Edef,2 = 80 MPa, 

vhodných pro účely montáže. Předzásobení stavby ocelovými konstrukcemi bude 

minimální. Pro hlavní ocelové konstrukce bude stanoven vývozní plán (příloha P5.1) a 

návoz materiálů podle montážního postupu.  

Střední řada sloupů bude vetknuta pomocí kotevních šroubů s hlavou zabetonovaných 

v předchozí etapě stavebních prací. Podélné obvodové (kloubově uložené) a štítové 

(polotuhé) budou kotveny chemickými kotvami.  

Ocelová konstrukce byla navržena s ohledem na přepravní rozměry a rychlost montáže. 

Většina spojů prováděných na stavbě je rozebíratelných. Sváry budou provedeny pouze 

v  případech schválených projektantem, například z  montážních důvodů. Při montáži 

dojde nejdříve k sestavení prostorově tuhého bloku (příčné vazby se stěnovými a 

střešními ztužidly) a následné montáže navazující na již hotový a staticky působící 

základní blok. K osazení PS 01 mostových jeřábů může dojít až po zaměření rektifikaci 

a vyrovnání nosníků jeřábové dráhy. 

Po celou dobu montáže budou používány automobilové jeřáby, montážní plošiny a 

teleskopické manipulátory. Dodávku, svařování, tlakové otryskání a lakování 

atypických ocelových a doplňkových konstrukcí provede dodavatelská firma.  

Při stavbě je potřeba dbát i na vliv železniční vlečky, jejíž funkčnost po dobu výstavby 

musí být zachována pro sousední areál Linde. Přísuny probíhají zejména v nočních 

hodinách mimo pracovní dobu stavby. Pokud dojde k přísunu v době stavebních prací, 

bude stavební výroba v místě vlečky zastavena. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. 

Vyvolané náklady na provoz investora jsou započteny v rozpočtu jako 0,5% 

z celkových nákladů stavby. 

Hlavní technologický postup 

Uveden viz kapitola č. 5 

Podrobný výkaz výměr, návrh pracovníků, pomůcek atd. je součástí samostatného 

technologického předpisu. 

Popis prací – Sekundární konstrukce 

Soklová stěna 

Po obvodu haly je navržena sokl z ŽB do výšky +0,600 m, jako ochrana před 

odstřikující vodou a mechanickým poškozením opláštění haly při manipulaci a závozu 

materiálu. Práce na soklu mohou být zahájeny až po montáži primární části OK a 
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nejpozději musí být hotov před osazením zakládacího profilu pro osazení pláště haly L 

50x50. Pracovní postup a zásady jsou analogické s postupem pro bednění a betonáž 

základových konstrukcí. Sokl navazuje na základové prahy po vnějším obvodu haly 

kromě otvorů, vrat a styku s administrativní budovou. Pro bednění bude použito 

systémových bednících prvků Doka. Výztuž je shodně jako v případě základů třídy 

B500B. 

Navržena strojní sestava, pracovníci a pracovní pomůcky jsou shodné s uvedenými 

při betonáží základů a nebudou v této části samostatně uváděny. 

Ztužidla 

Podélnou stabilitu stavby zajišťují ztužidla mezi sloupy podélných vnějších. Ztužidla 

zastávají rovněž funkci brzdného portálu jeřábové dráhy. Navržena jsou ztužidla ze 

silnostěnných trubkových profilů TR 139,7x8; 88,9x8. Ztužidla v poli č. 2-3 spolu se 

sloupy, vazníky a nosníkem jeřábové dráhy vytvoří základní blok, od kterého bude 

montáž postupovat dále. Připevnění ztužidel je realizováno pomocí čepových spojů 

navařených vždy mezi dvojici sloupů v polích daných statickým výpočtem. (2-3, 9-10, 

14-15, 21-22) 

Paždíky 

Po montáži hlavní ocelové konstrukce včetně ztužidel a před započetím montáže 

opláštění a výplní otvoru musí být provedena montáž paždíků ke svislým konstrukcím. 

Jedná se o paždíky z tenkostěnných ocelových profilů 142C13 výrobce METSEC. 

Výrobce poskytuje systémová řešení, včetně řešení jednotlivých detailů a systému 

montáže paždíků. 

Pro montáž paždíků byl zvolen systém osazení Butt. Tento systém bude v provedení 

předsazeném před sloupy. Jedná se o jednopolový systém, kde každý prvek působí jako 

prostý nosník, viz následující obrázek. Systém byl zvolen kvůli výhodné dopravní délce 

prvků nepřesahující pro halu 8 m. Opláštění haly zajistí tuhost proti vybočení. 

Obrázek 3.6 Schéma uspořádání paždíkového systému Butt [10] 
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Připevnění ke svislé nosné konstrukci je přes kotevní botku viz plech tvaru L tl. 6 mm 

(botka BOC pro profily 142-262) na následujícím obrázku. Tato botka se svou kratší 

stranou přikotví ke svislé nosné konstrukci a delší strana je opatřena otvory pro 

připevnění C profilu. Všechny otvory z výroby mají průměr 18 mm. C profil je opatřen 

dvěma otvory na každé straně.  

Výkaz výměr 

Podrobné výpočty viz příloha P9.3 Výkaz výměr 

Soklová zeď 

Bednění základových zdí (pro soklovou 

zídku) 

m
2
 496 

Výztuž základových zdí T 2,08 

Beton základových zdí C25/30 m
3
 33,48 

Ztužidla (zahrnuta i střešní ztužidla) 

Ztužidlo TR. 88,9x8 m 1570 

Ztužidlo TR. 114,3x3,6 m 970 

Ztužidlo TR 139,7x8 m 545 

Paždíky 

Profil 142C13 (tl. 1,3 mm) m 1642 

Obrázek 3.7 Kotvení C-profilů systému Butt [10] 
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Botky BOT ks 142 

Šrouby M16 včetně matek ks 852 

Hlavní technologický postup 

 Montáž ztužidel (po montáži obvodových sloupů a před vazníky) 

 Bednění soklu – jednostranně 

 Vyvázání armatury soklu  

 Zhotovení bednění druhá strana 

 Betonáž a technologická pauza sokl 

 Odbednění 

 Montáž C profilů – paždíky 

 Montáž zakládací lišty na sokl 

 Montáž opláštění 

Návrh pracovníků 

 stavbyvedoucí – 1x 

 mistr – 1x – odebírání vzorků betonové směsi, kontrola betonáže 

 Geodet a pomocník 1x – zaměření správné polohy bednění 

 předák – nejlépe betonář a tesař – 2x  

 pomocní dělníci – 6x – bednění armatura a betonáž dle pokynů předáků 

 řidiči – 3x 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů a okolních podmínek. Stroje 

pro osazení paždíků jsou shodné se stroji pro opláštění, viz následující popis prací. 

 JCB 4 Cx – traktorbagr 

 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C 

 Tatra Phoenix s hydraulickou rukou Efer 210 – pro dopravu bednění 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 

 Ponorný vibrátor 2x 

 Vodováha, olovnice, pásmo, metr 

 Lopaty 

 Nivelační přístroj s měřící latí 

 Hladítka, fanky 

 Zednické lžíce 

 Zednická kladiva 
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 Kolečka 

 Gumová palice 

 Kombinační kleště 

Ochranné pomůcky 

 Pevná pracovní obuv 

 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Rukavice a přilba 

 Ochrana sluchu a zraku při dořezech a vrtání ocelových prvků 

 Postroj pro práci ve výškách 

Svislé opláštění SO 03 

Popis prací 

Pro opláštění haly byl navržen systém Lindab zahrnující trapézové plechy LP 35, viz 

obrázek níže. Povrchová úprava – polyester. 

Obrázek 3.8 Trapézový plech LP 35 Lindab [10] 

Manipulace s těmito plechy vyžaduje dostatečně širokou rozteč vidlí, pro zamezení 

přílišné deformace plechů. Při zvedání plechů musí být orientovány svisle (kratší 

stranou kolmo k zemi). Při skladování je nutné zajistit, aby plechy nepřišly do kontaktu 

s vodou.  

Plechy s polyesterovou povrchovou úpravou, mohou být krátkodobě skladovány ve 

venkovním prostředí. Musí být ovšem zajištěny proti vlhkosti voděvzdornou plachtou. 

Ve venkovním prostředí neskladujte plechy déle než 1 měsíc. Výrobky s polyesterovou 

povrchovou úpravou, nesmějí být v původním balení skladovány déle než 1 měsíc od 

data výroby. Po uplynutí této doby musí být rozbaleny a jednotlivé tabule proloženy 

lištami pro zajištění volné cirkulace vzduchu. 

Plechy smí být upravovány ručními nebo elektrickými nůžkami nebo pomocí 

pomaloběžné kotoučové pily se speciálním ostřím (rychlost řezu max. 2400 ot*min
-1

). 

Použití úhlové brusky je zakázáno – způsobuje přehřátí plechu a má za následek 

narušení povrchové úpravy. Také odletující horké kovové piliny mohou poškodit 

povrchovou úpravu. 
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Hrany plechů vzniklé při úpravách na stavbě musí být zatřeny opravnou barvou Lindab, 

která zvýší jejich odolnost a prodlouží životnost. Hrany z výroby není třeba zatírat. 

Barva se neředí. Kovové piliny nebo odstřižky plechu musí být z povrchu krytiny a ze 

žlabů odstraněny co nejdříve po dokončení montáže. Mohou následně rezivět a 

způsobovat na povrchu skvrny. 

Pro kotvení šroubu bude použito samo-vrtných šroubů SD3T 

Tabulka 3.1 Spojovací prvek opláštění [10] 

Označení Rozměr Vrtná kapacita Třída ochrany Způsob použití 

 4,8*19 
3,0 (vrtá ocel 

kv. 52) 
C1-C2 

Pro střešní plechy a opláštění 

k lehkým profilům do tl. 3 mm 

Tabulka 3.2 Nýt opláštění [10] 

Označení Rozměr 
Max. nýtovací 

tl. (mm) 
Barva - RAL Místo použití 

 
4,0*9,4 4,8 

Dle vzorníku 

výrobce 

Překrývající se plechy, nýtování 

oplechování štítu a hřebenu 

Montáž plechů začíná po provedení vodorovných a svislých paždíků a kontrole jejich 

vzájemné pravoúhlosti. Paždíky jsou profilu 142C13. Bez separační vrstvy nesmí být 

stěnové profily ve styku s betonem a podobnými materiály. Tabule jsou obvykle 

připevňovány zprava doleva. V opačném případě je třeba počítat s nutností podsunutí 

plechů při bočním překrytí a upevňovat tuto oblast až po překrytí sousedních plechů. 

Každý nově montovaný plech je nutné upevnit po celé délce nejblíže bočního překrytí a 

poté na opačné straně. Každý plát je třeba dostatečně upevnit před položením dalšího. 

Vzájemné spojení překrývajících se částí je možné provést jako poslední. Kotvení se 

provádí na spodním okraji plechu do každé druhé vlny. Minimální hodnota překrytí ve 

svislém směru činí 125 mm. Nýty POP po vzdálenostech 400mm. 

Prosvětlovací prvky 

Do svislých stěn jsou navrženy prosvětlovací pásy výšky 5 m z trapézových profilů 

POLY 35 z polykarbonátu. Postup práce a kotvení je analogický k provádění 

trapézových plechů. Rozsah prosvětlení dle PD. 

Výkaz výměr – podrobné výpočty viz příloha P9.3 – Výkaz výměr 

Čistá plocha svislého opláštění s prořezem 

5% 

m
2
 1209 

Plocha prosvětlovacích pásů s prořezem 5% m
2
 1020 
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Hlavní technologický postup 

Návrh pracovníků 

 mistr – 1x – kontrola správnosti skladování, provádění, dodržování BOZP 

 předák – klempíř  

 pomocní dělníci – 5x rozděleni do dvou čet pracujících souběžně 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 

 

Obrázek 3.9 Pracovní postup svislé opláštění [10] 

Obrázek 3.10 Nástroje pro opláštění [10] 
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Návrh strojní sestavy 

 Tatra Phoenix s hydraulickou rukou Efer 210 – pro dopravu bednění 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 

 Montážní plošina Upright LX 50 

Ochranné pomůcky 

 Pevná pracovní obuv 

 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Rukavice a přilba 

 Ochrana sluchu a zraku při řezání tabulí 

 Postroj pro práci ve výškách 

3.6.1.2 Vodorovné konstrukce 

Popis prací 

3.6.1.3 Zastřešení 

Popis prací – SO 03 

Zastřešení haly bude provedeno z trapézových plechů shodného systému jako opláštění 

stěn a připevněno na vaznice profilu 232Z16 výrobce Metsec. Analogicky jako 

v případě paždíků se jedná o systém Butt – staticky se vaznice chovají jako prosté 

nosníky. Práce mohou započít po provedení primární ocelové konstrukce a před 

osazením PS 01 – jeřábové dráhy. 

Vaznice 

Pro vaznice je použit stejný systém jako pro paždíky. Jedná se o systém Butt, viz 

schéma na následujícím obrázku. Pro připevnění k horním přírubám vazníků jsou 

použity botky BOC 232. Pracovní postup je a shodný s osazením paždíků. 

Obrázek 3.11 Systém vaznic z profilů 232Z16  
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Trapézové plechy 

Zastřešení bude provedeno připevněním trapézových plechů LP35 výrobce Lindab. 

Jedná se o stejné systémové řešení jako v případě svislého opláštění. Použity budou 

stejné pracovní pomůcky a zásady skladování a manipulace s materiálem rovněž 

pracovní skupina zůstává stejná. Pro náš konkrétní sklon střechy 6º bude použito do 

každé krajní překryté vlny těsnicího pásku TBA 10x3 mm.  

Montáž začíná od okapové hrany a štítu budovy. Vždy montujeme celou řadu od okapu 

po hřeben před pokládkou další řady. Kotvíme každou tabuli po celé délce nejblíže 

bočnímu překrytí a poté na opačné straně. U okapové hrany připevníme samořezným 

šroubem SD3T viz tab. 2.2 v každé vlně a v ploše v každé druhé vlně. Pro montáž 

hřebenáčů, ostatních klempířských prvků a vzájemné spojení plechů používáme nýty 

POP á 400 mm, viz tab. 2.2. Minimální přesah ve spojích klempířských prvků činí 125 

mm. Střešní a mezistřešní žlaby budou nesystémové, čtvercové r. š. 330 mm. Pro 

přístup na střechu budou provedeny 2 vnější fasádní žebříky. Tyto žebříky budou mít 

funkci provozní, servisní a revizní. Na žebříky nejsou kladeny požadavky týkající se 

požární bezpečnosti stavby boudou provedeny dle ČSN 74 3282 a osazeny na 

betonovou patku v úrovni upraveného terénu a ve svislé úrovni budou kotveny k OK 

haly. 

Tabulka 3.3: Schéma použitých systémových klempířských prvků [10] 

Výkaz výměr 

Vaznice 

Vaznice Z 232 m 4192 

Botky kotevní BOC 232 ks 560 

Šrouby M16 vč. matek ks 4880 
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Krytina a klempířské prvky 

Plech LP35 – 2% prořez m
2
 7310 

Šroub samořezný SD3T ks 9745 

Hřebenáč NP120/170 m 45 

Štítové lemování VISK-T – 2% prořez m 115,8 

Okapnice FOTP/FOTPA – 2% prořez m 530,4 

Žlaby mezistřešní a střešní poplastované m 530,4 

Žebřík – revizní fasádní materiál pozink ks 2 

Hlavní technologický postup 

 Montáž botek BOC k vazníkům 

 Montáž vaznic 232Z16 

 Montáž střešních plechů LP 35 

 Montáž okapů 

 Montáž žebříků 

Návrh strojní sestavy, návrh pracovníků a pomůcky 

Viz montáž svislého opláštění a montáž paždíků. 

3.6.1.4 Podlahy a výplně otvorů 

Popis prací 

Po provedení OK, montáži střešních vaznic, krytiny a osazení PS 01 – mostové jeřáby, 

budou v hale provedeny podlahy a následně po provedení svislého opláštění výplně 

otvorů. Jako výplně otvorů jsou navržena sekvenční rychloběžná vrata Efaflex 6 STT-S 

nebo typ R. 

V ploše mimo pojezd automobilů je navržena následující skladba podlahy: 

 Zámková dlažba    100 mm 

 Hrubý štěrk frakce 4/8 mm  50 mm 

 Hutněná štěrkodrť    200 mm 

 (Hutnit na Edef,2 = 80 MPa prolít hubeným betonem C8/10 - XC1 - F5)  

 Původní terén (Předpokládá se haldovina s modulem přetvárnosti E = 

45MPa) 

Celková tloušťka vrstev – 350 mm 

Podlaha v hale v místech průjezdu automobilů je navržena následující: 

 Betonová deska    350 mm 
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(Beton C25/30 - XF2 – S2-S3, oboustranně vyztužit karisítí KY 50 øR8/150 

–øR8/150 – horní krytí 50 mm, spodní krytí 40 mm) 

 Podkladní beton C8/10   150 mm 

 Původní terén (Předpokládá se haldovina s modulem přetvárnosti E = 

45MPa) 

Celková tloušťka vrstev – 500 mm 

Betonová deska 

Před provedením betonové desky je nutno odebrat svrchní vrstvu pláně v tloušťce 150 

mm na úroveň -0,500 m. Na výšku odebrané vrstvy bude proveden podkladní beton 

C12/15. Před betonáží bude provedeno bednění z prken a svlaků na výšku 350 mm a 

opatřeno zarážecím prahem přivrtaným k podkladnímu betonu. Jako armatura desky je 

navržena z karisítí KY 50. Pro zajištění požadovaného krytí spodní osnovy výztuže 

bude použito betonových distančních podložek. Horní osnova bude vymezena od spodní 

osnovy pomocí UHT 240 – ocelových distančních prvků, viz obrázek. Betonáž bude 

prováděna autodomíchávačem LIGHT LINE AM 8 C a Autočerpadlem S 31 XT Zásady 

pro provádění betonáže a ošetřování betonu jsou uvedeny v kapitole č. 4. Hutnění bude 

prováděno ponorným vibrátorem a srovnání povrchu vibrační latí. 

Deska bude provedena v rozsahu pojížděných ploch dle projektové dokumentace. 

Dilatace desky bude provedena prořezáním do 2/3 hl. v rastru 3 x 3 m. prořezání se 

provádí nejpozději do 24 hodin po betonáži. 

Obrázek 3.13 Distanční prvky UHT a betonové distančníky  

Obrázek 3.12: Distačník UHT 
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Těžká zámková dlažba 

Po dosažení dostatečné pevnosti pojížděných betonových desek může začít návoz 

materiálu pod zámkovou dlažbu. Jedná se o vrstvu hutněné štěrkodrti tl. 200 mm 

následně prolévanou hubeným betonem C8/10 – XC1 – F5 pro betonáž bude použita 

stejná sestava jako při betonáži desky. Materiál bude plošně rozprostřen uvnitř haly 

dvojicí traktorbagrů JCB Cx (fáze před provedením svislého opláštění). Hutnění bude 

zajištěno silničním válcem, který musí udržovat vertikální vzdálenost od provedených 

betonových konstrukcí min. 1 m. Hutnění v těsné blízkosti těchto konstrukcí bude 

provedeno vibrační deskou. Prolévání betonovým mlékem může začít až po úplném 

zhutnění a zkoušce únosnosti. (Hutnit na Edef,2 = 80 MPa). 

Jako poslední následuje příprava ložní vrstvy v tl. 60 mm (po zhutnění klesne cca o 1 

cm) z hrubého štěrku frakce 4/8 mm. 

Na tuto vrstvu se již probíhá pokládka zámkové dlažby, proto je nutné, aby povrch byl 

rovný a tloušťka vrstvy stejnoměrná. Tato vrstva se zhutňuje až po pokládce zámkové 

dlažby a výsledná tloušťka je 50 mm. Na přípravu této vrstvy se používají latě o průřezu 

cca 5x5 cm, které slouží jako vodící pásy při zarovnávání výsledné vrstvy lištou. Latě se 

následně vyjmou a vzniklé prohlubně dosypou štěrkem. Na takto vzniklou vrstvu se již 

nesmí vstupovat. Po pokládce zámkové dlažby dojde k přehutnění vibrační deskou 

s gumovou tlumící podložkou. 

Sekvenční vrata 

Stavební připravenost pro osazení sekvenčních rychloběžných vrat Efaflex STT-S 

zahrnuje navaření a zakotvení profilů např. jekl 100x100x3 po obvodu budoucího 

otvoru dle výkresu dodavatele vrat. Pro osazení elektromotoru bude sloužit pásovina tl. 

10 mm přivařena mezi přesah jekl profilů nad nadpražím a pásnice obvodových sloupů 

haly, která musí čelně lícovat. Při osazování vrat musí být volný prostor před vraty min 

do vzdálenosti 6 m od čelního líce fasády. 

Výkaz výměr 

Podlaha – těžká zámková dlažba 

Plocha dlažby m
2
 5950 

Hrubý štěrk frakce 4/8 mm m
3
 357 

Štěrkodrť prolévaná hubeným betonem 

C12/15 

m
2
 1309 

Podlaha – betonová deska 

Deska podlahy – C25/30 – XF2 – S2 – S3 m
3
 508 

Podkladní beton podlahy C12/15 m
3
 202 

Šrouby M16 vč. matek ks 4880 
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Sekvenční vrata 

Vrata Efaflex STT-S ks 12 

Jekl 100x100x3 m 255 

Pásovina tl. 10 mm 1,04x0,205 m ks 24 

Návrh pracovníků 

 mistr – 1x – kontrola správnosti skladování, provádění, dodržování BOZP 

 předák 

 pomocní dělníci – 5x rozděleni do dvou čet pracujících souběžně 

 řidiči – 3x 

 Montážníci vrat – 3x 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů a okolních podmínek. 

 JCB 4 Cx – traktorbagr 

 VSH 060 – 6 t válec 

 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C 

 Autočerpadlo S 31 XT – (Stetter Ostrava) 

 Bobek 961 – smykem řízený nakladač 

 Montážní plošina Upright LX 50 montáž sekvenčních vrat 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 

 Ponorný vibrátor 2x 

 Svářečka  

 Vodováha, olovnice, pásmo, metr 

 Lopaty 

 Nivelační přístroj s měřící latí 

 Hladítka, fanky 

 Zednické lžíce 

 Zednická kladiva 

 Kolečka 

 Gumová palice 

 Kombinační kleště 

 Vibrační deska, vibrační lať 

Ochranné pomůcky 

 Pevná pracovní obuv 
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 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Rukavice a přilba 

 Betonáři a vazači výztuže ochranné brýle 

 Svářečská kukla, rukavice a nehořlavý oděv 

3.6.2 Dokončovací práce 

Dokončovací práce zahrnují tyto činnosti jednotlivých profesí: 

 Osazení ostatních otvorů – Ocelové jednokřídlé dveře. 

 Elektroinstalace – až po dokončení a vyzbrojení místnosti rozvodny 

v administrativní budově bude provedeno rozdělení na technologické 

rozvody (jeřáby atd.) a stavební rozvody. 

 Vytápění – v hale budou osazeny 2 ks plynových zářičů v místě západního 

průčelí připojení a armatur. 

 VZT zahrnuje odsávání zplodin z haly při průjezdu kamionové dopravy. 

VZT jednotky budou osazeny na střeše a jsou součástí dodávky 

technologické části. Přisávání je umístěno nad sekvenčními vraty. 

 Dopojení střešních svodů. 

Výkaz výměr 

Střešní svody SO 03 m 189 

Dveřní otvory – jednokřídlé dveře SO 03 ks 9 

Návrh pracovníků 

 Stavbyvedoucí – 1x 

 mistr – 1x – kontrola správnosti skladování, provádění, dodržování BOZP 

 předák – 1x 

 pomocní dělníci – 3x 

 řidiči – 1x 

 Montážníci vrat – 3x 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů a okolních podmínek. 

 Montážní plošina Upright LX 50 montáž sekvenčních vrat 

 Tatra Phoenix s hydraulickou rukou Efer 210  

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 

 Autojeřáb pro osazení VZT a motoru vrat 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 
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 Svářečka  

 Vodováha, olovnice, pásmo, metr 

 Nivelační přístroj s měřící latí 

 Gumová palice 

 Kombinační kleště 

Ochranné pomůcky 

 Pevná pracovní obuv 

 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Rukavice a přilba 

 Svářečská kukla, rukavice a nehořlavý oděv 

3.7 Horní stavba – SO 04 

Administrativní přístavek se dělí na tři části. Dvě části B, C mají svislé nosné i 

vodorovné konstrukce ze systému Porotherm. Rohová střední část A je navržena jako 

monolitická tyčová s deskovými stropy. 

3.7.1.1 Svislé a kompletní konstrukce 

Popis prací 

Stavební připravenost zahrnuje provedenou základovou desku a natavenou izolaci 

v pruzích pod budoucím zdivem. Z důvodu výplňového zdiva a vzájemné dilatace 

jednotlivých částí budovy bude nejdříve provedena výztuž, bednění a betonáž sloupů 

v části A.  

Zásady platné pro betonáž jsou shodné se zásadami uvedenými v technologickém 

předpisu pro základy. Po odbednění sloupů vyzděny výplňové zdi části A, nosné zdi tl. 

250 a 300 mm v části C a poté B. Tyto práce mohou probíhat až po ukončení montáže 

hlavní ocelové konstrukce haly. Pro přesun materiálu bude použit samostavitelný 

věžový jeřáb Liebherr 22HM.  

Zdít se bude z tvárnic POROTHERM P+D na maltu zdící PTH CB. Dozdění a následná 

technologická přestávka jsou nutným předpokladem provádění stropních konstrukcí a 

věnců. Zdění bude probíhat podle přiložených schémat ve výkresové dokumentaci. 

Nejdříve bude vyzděna konstrukce do výšky 1,5 m a následně z pomocného lešení bude 

dozděn zbytek výšky zdiva v 1NP. Analogicky bude vyzděno 2NP po dokončení stropů. 

Atikové zdivo lemuje obvod ploché střechy třemi řadami tvárnic POROTHERM P+D. 

při zdění atikového zdiva musí být přísně dodržena bezpečnost práce a používání 

postrojů pro práci ve výšce, viz kapitola č. 12 – BOZP a příloha P12.1. 
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Výkaz výměr – viz příloha výkaz výměr 

Zdivo 

PTH 25 a 30 P+D na maltu PTH CB za 1NP m
3
 174 

PTH 25 a 30 P+D na maltu PTH CB za 2NP m
3
 172 

Atikové zdivo PTH 30 P+D na maltu PTH 

CB 

m
3
 40 

∑               386 

Příčkové zdivo PTH tl. 100 mm 1NP m
2
 149 

Příčkové zdivo PTH tl. 100 mm 1NP m
2
 194 

Příčkové zdivo PTH tl. 150 mm 2NP m
2
 131 

Příčkové zdivo PTH tl. 150 mm 2NP m
2
 234 

∑               708 

Sloupy ŽB 

Beton sloupů železový C25/30 (0,3*0,3*3,1) 

1NP výška 3,1 – 9ks 

m
3
 2,6 

Beton sloupů železový C25/30 (0,3*0,3*3,1) 

2NP výška 4,1 – 9ks 

m
3
 3,4 

∑                 6 

Bednění sloupů (0,3*0,3*3,1) 1NP v = 3,1 – 

9ks 

m
2
 33,48 

Bednění sloupů (0,3*0,3*3,1) 2NP v = 4,1 – 

9ks 

m
2
 44,28 

Hlavní technologický postup 

 Armování, bednění a betonáž sloupů 1NP část A 

 Odbednění sloupů 

 Vyzdívky do 1,5 m část A 

 Vyzdění zdiva část B a následně C 

Stropní konstrukce a technologická pauza 

 Opakování postupu analogicky jako v 1NP 

Po provedení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a zastřešení 

 Příčky 2 NP 

 Příčky 1 NP 
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Návrh pracovníků 

 Stavbyvedoucí – 1x 

 mistr – 1x 

 předák – 1x (zednické, tesařské a betonářské práce) 

 zedníci – 3x 

 pomocní dělníci – 5x 

 řidiči – 2x 

 jeřábník a vazač (dvě různé osoby) 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů a okolních podmínek. 

 Jeřáb Liebherr 22HM 

 Tahač Scania, návěs plachtový 90 m3 (ložná výška 2,7m, 25 tun, 13,6m 

délka) 

 (Doprava bednění a palet cihel) 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 

 Míchačka malty, lopaty, bádie pro dopravu malty, maltovník 2x 

 Pásmo, metr, nivelační přístroj 

 Provázky, brnkačky 

 Kladiva zednické lžíce  

 Zednické naběračky 

 Ponorný vibrátor 

Ochranné pomůcky 

 Pevná pracovní obuv 

 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Rukavice a přilba 

 Svářečská kukla, rukavice a nehořlavý oděv 

3.7.1.2 Vodorovné konstrukce 

Popis prací 

Nejdříve bude provedena monolitická část A. Po betonáži sloupů bude sestaveno 

systémové bednění Doka v souladu s postupy uvedenými v katalogu výrobce.  Stropní 

nosníky i deska budou obedněny současně. Během bednění a betonáže budou dodrženy 

zásady, uvedené viz kapitola č. 4. Krytí výztuže stropní konstrukce činí 20 mm. Použit 

je stejný beton i výztuž jako u sloupů. Po odbednění (max. 48 h) bočních částí desky 

může začít rozmisťování stropních nosníků POT a práce na stropech částí B a C. 
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analogicky postup pokračuje i pro 2NP. Schodiště budou prováděny společně 

s armováním a betonáží stropů Porotherm. 

Stropní konstrukce v části B, C jsou stropy Porotherm z nosníků POT 400 a 525 a 

vložek Miako 19/50 PTH a 8/50 PTH. Tloušťka stropu činí 250 mm. Po provedení 

svislého nosného zdiva bude podle doporučení výrobce, jako akustické opatření proti 

šíření hluku ve svislém směru použit těžký asfaltový pás, který se položí na nosné 

zdivo, a to pouze pod budoucí ztužující věnec (ne pod tepelnou izolaci věnce a nad 

překlady). Zamezuje se pevnému spojení stropní desky s poslední vrstvou cihel a 

omezuje riziko vzniku trhlin okolo ložné spáry.  

Nosníky POT 

Na těžký asfaltový pás položený na zdivo z broušených cihel se stropní nosníky ukládají 

přímo. Minimální délka uložení nosníků je 125 mm. Nosníky je nutno podepřít 

vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky již při ukládání na nosné zdi symetricky 

tak, aby vzdálenost mezi podporami, nebo podporou a nosnou zdí byla maximálně 1,8 

m Betonáž žeber, trámu a dobetonávka bude provedena z betonu C 20/25. Kruhové 

prostupy stropní deskou do Ø 150 mm budou vrtány až po provedení stropní 

konstrukce. Vrtáním nesmí být porušeny stropní nosníky. 

Vložky Miako 

Kladení vložek Miako je možné až po rozmístění a kontrole rozestupů stropních 

nosníků podle kladečských výkresů. Stropní vložky Miako se kladou nasucho na hrany 

osazených a podepřených nosníků. Osazování vložek provádíme z montážních plošin 

podobně jako u nosníků (zespodu). Klademe v řadách rovnoběžných s hranou nosných 

stěn a postupuje se od jednoho konce nosníku ke druhému. 

Zabezpečení volných okrajů 

Pro zabezpečení volných okrajů bude použito kvůli výšce pracovní plochy >2m 

dvoutyčového zábradlí s patní zarážkou. Jedná se o dvoutyčové zábradlí Bauprotect z 

fošen s úchytem pro zarážku. Šroubovou svorku lze přichytit k okraji stropů a průvlaků 

až do tloušťky 47 cm. Systém lze využít i pro schodiště. 

Schodiště 

Schodiště bude vyztuženo dle výkresu tvaru. V první fázi bude vytvořena pouze 

schodišťová deska, stupně budou dobetonovány později. Bednění bude vytvořeno 

tesařem z desek OSB. Betonáž musí být provedena hustou betonovou směsí a horní 

hrana desky poté zahlazena lištou. Po celou dobu betonáže a zabednění musí být 

bednění podporováno dočasnou konstrukcí lešení. Čela stupňů a boční bednění bude 

rovněž dořezáno podle PD z desek OSB. Betonáž bude prováděna postupně a bude 

probíhat po jednotlivých stupních včetně vibrování betonu. 

Stropy 

Nosník POT 525 1NP ks 106 
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Nosník POT 525 2NP ks 101 

Nosník POT 400 1NP ks 84 

Nosník POT 400 2NP ks 103 

HELUZ Těžký asfaltový pás tl. 3,5mm, š. 

33cm 

m 200 

Beton C20/25 – XC1 – S3 celé 1NP m
3
 77,7 

Beton C20/25 – XC1 – S3 celé 2NP m
3
 71,2 

Výztuž stropu 1 NP + sloupy, schodiště 

(B500B) 

t 6,527 

Výztuž stropu 1 NP + sloupy (B500B) t 5,75 

Pozn. Souhrnná délka věnců = 192 m. 

Hlavní technologický postup 

Předchází svislé nosné konstrukce 1NP vč. Technologické přestávky  

 Bednění armování a betonáž stropní desky část A 1NP 

 Odbednění desky 1NP 

 položení 

Návrh pracovníků 

 Stavbyvedoucí – 1x 

 mistr – 1x 

 předák – 1x (zednické, tesařské a betonářské práce) 

 zedníci, tesaři – 3x 

 pomocní dělníci – 5x 

 řidiči – 2x 

 jeřábník a vazač (dvě různé osoby) 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů a okolních podmínek. 

 Jeřáb Liebherr 22HM 

 Tahač Scania, návěs plachtový 90 m3 (ložná výška 2,7m, 25 tun, 13,6m 

délka) 

 (Doprava bednění a palet cihel) 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 



85 

 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 

 Olovnice, hadicová vodováha 

 Pracovní lešení, žebřík 

 Míchačka malty, lopaty, bádie pro dopravu malty, maltovník 2x 

 Pásmo, metr 

 Provázky, brnkačky 

 Kladiva zednické lžíce  

 Zednické naběračky 

 Ponorný vibrátor, vibrační lišta 

Ochranné pomůcky 

 Pevná pracovní obuv 

 Pracovní oděv, reflexní vesty 

 Rukavice a přilba 

 Svářečská kukla, rukavice a nehořlavý oděv 

3.7.1.3 Zastřešení 

Popis prací 

Objekt je zastřešen jednoplášťovými plochými střechami ve dvou výškových úrovních. 

Části B a C od +7,100 do 7,250 m a nad monolitickou částí A od +8,100 do 8,250 m. 

jednotlivé střechy jsou lemovány zděnou atikou. Skladba střechy je následující: 

 Asfaltový modifikovaný pás s polyesterovou vložkou a posypem tl. 5mm 

 Polystyren EPS 100 tl. 100 mm s nakašírovaným asfaltovým pásem 

 Polystyren EPS 100 tl. 100 mm 

 Spádová vrstva – Vylehčený beton 

 Parotěsná a pojistná vrstva - parozábrana 

 Penetrační nátěr 

 Spádová vrstva z keramzit-betonu, dilatovaná 3x3m 

 Stropní konstrukce viz vodorovné konstrukce 

Stavební připravenost zahrnuje hotové vnější lešení, stropní konstrukce a nezbytnou 

technologickou přestávku. Rovněž atiky a vrtané otvory Ø 150 mm musí být 

dokončeny. V této fázi objektu se počítá se zbudováním lešení, které bude zajišťovat 

zabezpečení proti pádu ze střechy a zároveň bude sloužit k montáži zateplovacího 

systému. Ze strany haly bude již hotový obvodový plášť. Střecha se bude provádět vždy 

na jedné části budovy a to postupně C, A, nakonec B. 

Výkaz výměr 

Asf- SBS modifik. Pás vodorovný vč. m
2
 603 
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prořezu 

Asf- SBS modifik. Pás svislý vč. prořezu m
2
 81 

Polystyren EPS 100 tl. 100 mm  m
2
 603 

Polystyren EPS 100 tl. 100 mm nakašírov. HI m
2
 603 

Vylehčený beton (keramzit) – spádová vrstva m
3
 72 

Parozábrana  m
2
 603 

Asfaltová penetrace 10l TECHNONIKOL balení 18 

Hlavní technologický postup 

 Osazení střešních vpustí 

 Vytvoření spádových klínů z lehčeného betonu 

 Prořezání dilatací do 24 hodin v rastru 3x3 m na hl. 2/3 vrstvy 

 Technologická pauza betonu. 

 Nanesení penetračního nátěru 

 Položení parozábrany 

 Přilepení první vrstvy TI polystyren EPS 100 

 Přilepení druhé vrstvy TI polystyren EPS 100 s nakašírovanou HI 

 Nataveni druhé vrstvy HI. 

Návrh pracovníků 

 mistr – 1x 

 izolatér – 2x 

 pomocní dělníci – 3x 

 řidič – 1x 

 jeřábník – 1x 

 betonáři – 2x 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů a okolních podmínek. 

 Jeřáb Liebherr 22HM 

 Iveco řady Eurocargo – nákladní automobil ložná pl. 14 m2 dovoz IZ 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 

 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8C 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 

 Lišty a Laťě na vytvoření a stahování spádových klínů 

 Kbelíky, štětce 
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 Zalamovací nože 

Ochranné pomůcky 

 Viz PSV – SO 04 

3.7.2 Práce PSV – SO 04 

3.7.2.1 Izolace proti vlhkosti 

Popis prací 

Je navržena hydroizolace proti zemní vlhkosti, která je tvořena jednou vrstvou 

modifikovaných asfaltových pásů typu S – s vnitřní vložkou ze skelného vlákna. Pásy 

budou v šířce 1 m bodově nataveny pod nosné zdi na podkladní penetrovaný beton. 

Přesah nutný pro budoucí natavení vnitřní izolace v ploše podlahy musí být dostatečný 

(min 25 – 30 cm) a bude chráněn geotextilií do doby napojení. Podkladní betonová 

mazanina bude opatřena penetračním nátěrem. Provedení zbylé izolace až po odstranění 

bednění stropů. Detaily prostupů musí být pečlivě provedeny podle pokynů výrobce 

izolace. Cementový podklad musí být vyzrálý (minimálně 14 dní) 

Pracovní podmínky při provádění izolací: vlhkost podkladu – 6% teplota ovzduší: +5ºC, 

maximální relativní vlhkost 80%. Nevystavovat dlouhodobě role teplotám nad 40 C
0
, 

UV a vlhkosti. 

Výkaz výměr 

Čistá plocha základové desky – 593 m
2
 

Něco 

GLASTEK AL 40 MINERAL m
2
 653 

Dektrade Penetral ALP kg 178 

Hlavní technologický postup 

 Nátěr podkladu 

 Natavování pásu pod zdivo 

 Opatření ochrannou geotextilií 

 Vyklizení plochy uvnitř místností (po dokončení nosných zdí a stropu) 

 Obnovení penetračního nátěru 

 Natavení zbylých pásů a detailů 

Návrh pracovníků 

 mistr – 1x 

 izolatér – 2x 

 pomocní dělníci – 3x 
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 řidič – 1x 

Návrh strojní sestavy 

Návrh strojní sestavy je proveden podle dostupných strojů a okolních podmínek. 

 Nákladní automobil Iveco Daily 35 S (skříňová dodávka) 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – dodavatele Jankostav 

Pracovní pomůcky a drobné nástroje 

 Propan-butanový hořák 

 Nože na živičné izolace 

 Izolatérské špachtle 

 Háky na role, nůž přímý nůž, lopaty 

 kbelíky a štětce na penetrační lak 

 kbelík s jemným křemičitým pískem (provádění detailů) 

 lopaty 

Ochranné pomůcky 

 ochranné brýle (případně obličejový štít) 

 nehořlavé rukavice 

 nákoleníky 

 reflexní vesta 

 ochranná přilba 

 nehořlavý pracovní oblek 

 ochrana proti požáru – hasicí přístroje 

3.8 Dokončovací práce 

Dokončovací práce zahrnují řemesla a práce PSV: 

 Příčky – jako vnitřní nenosné dělící konstrukce budou vyzděny příčky tl. 100 

a 150 mm z materiálu POROTHERM příčky budou vyzděny po dokončení 

nosných vodorovných a svislých konstrukcí, zastřešení a následné 

technologické pauze. 

 Drážkování a osazení vodičů elektro kabelů a následné zamaltování drážek.  

 Vodovod – trubní vedení 

 Ústřední vytápění – trubní vedení 

 Omítky – vnitřní omítky budou provedeny dvouvrstvé jádro – štuk a to 

pouze na zděných konstrukcích. Monolitické konstrukce budou ponechány 

bez povrchové úpravy. 

 Podlahy (kromě dlažeb)  
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 Malby, podhledy SDK 

 Obklady keramické 

 Dlažby keramické 

 Osazení otvorů vnitřní a vnější – pouze ocelové zárubně a okna bez špalet 

pro zajištění difúze vodních par. 

 Vytápění – osazení otopných těles a kotle  

 Elektroinstalace – montáž zásuvky, svítidla rozvodna 

 VZT – centrální vzduchotechnická jednotka bude umístěna v technické 

místnosti a od této jednotky povedou podstropními rozvody jednotlivé větve 

klimatizace zakončené anemostaty a dýzami  

 Obložkové zárubně 

 Prosklené stěny vnitřní  

 Vnější zateplení objektu 

 Osazení zařizovacími předměty 

 Úklid stavby 
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4.1 Identifikační údaje 

Uvedeny, viz oddíl 1.1. 

4.2 Obecné informace o procesu 

Tento technologický předpis popisuje realizaci základových konstrukcí hlavních 

stavebních objektů SO 03 a SO 04. Předpis navazuje na pododdíl 3.5.1.3 – Základy, 

kapitoly č. 3 diplomové práce a dále upřesňuje a rozvíjí problematiku zakládání. 

S vazbou na kapitolu č. 8 Objektový časový plán, je možné dále upřesnit období, kdy 

bude betonáž základu probíhat (březen až začátek května). 

Shrnutím poznatků z provedených průzkumů a známých poměrů v předmětném území 

bylo stanoveno založení objektů na systému patek, základových pasů a prahů. Sloupy 

haly využívají ve svém návrhu celkem 6 typů patek. Patky typu IV a V jsou navrženy 

pro přenos společného zatížení od haly a administrativního objektu. Administrativní 

objekt je rozdělen do tří bloků, vzájemně dilatovaných (horní stavba) základy pod částí 

B, C jsou plošné z prostého betonu. Pod monolitickým sloupovým skeletem se vstupní 

halou – část A jsou navrženy patky vzájemně spojené základovými pasy ze 

železobetonu.  

Etapa provádění základů je provázaná s etapou výkopů základových jam a rýh. Výkopy 

budou prováděny postupně v předstihu před zhotovením základů a po částech přebírány 

a zasypávány. K tomuto řešení jsem přistoupil pro zvýšení bezpečnosti a zabránění 

eroze déle otevřených výkopů. Práce se navíc cyklicky opakují a tak umožnují 

provádění v jednotlivých stále se opakujících krocích.  

Výkopy v hloubce větší než 1,2 m svahované v poměru 4:1 jinak se svislými stěnami.  

Na začištěnou základovou spáru bude proveden podkladní beton. Po jednodenní 

technologické přestávce bude osazeno zemnění. Následně budou pracovat v taktech 

vždy nejdříve vazači výztuže, za kterými bude prováděno v odstupu bednění, které 

vystředí vyvázanou výztuž, a které musí být polohově zaměřeno geodetem. Výztuž 

bude na stavbu dovezena z armovny již naohýbaná.  

Bednění a betonáž dvoustupňových patek bude probíhat ve dvou fázích. Podrobně je 

postup probrán, viz pododdíl 4.9.6. Práce budou probíhat v taktech tak, aby byl objem 

zapůjčeného bednění co nejekonomičtější. Pro bednění základů bude použito rámové 

bednění firmy Doka – Frami Xlife. 

4.3 Materiál, doprava, skladování 

Základové patky a pasy jsou navrženy z betonu C25/30 - XC2 - S2-S3. Navržena byla 

výztuž B500B. Podkladní betony budou provedeny z betonu C 12/15 konzistence S2-

S3. Pro bednění patek bude použito rovněž systémové bednění Doka. 
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M.j. Popis kce Poč. ks.
Objem./k

s
Celkem

Patka typ I 38 2,4 91,8

Patka typ II 17 1,3 22,1

Patka typ III 10 5,2 51,7

Patka typ 

IV
11 3,4 37,6

Patka typ V 4 6,3 25,2

Patka typ 

VI
4 2,3 9,3

237,7

Název 

položky
M.j. Popis kce Poč. ks.

Plocha 

bed. I. 

úroveň

Plocha 

bednění II. 

úroveň

Dílčí 

plochy

Patka typ I 38 4,08 1,1 197,6

Patka typ II 17 4,16 0,0 70,7

Patka typ III 10 6,6 1,6 81,8

Patka typ 

IV
11 5,04 1,5 71,8

Patka typ V 4 10,14 0,0 40,6

Patka typ 

VI
4 5,46 0,0 21,8

484,3

ID Výška
Celk. 

délka (m)

35,76

280,75

Základy na 

hl. 600
0,6 376,05

692,56

M.j. Popis kce Poč. ks.
Objem./k

s
Celkem

m3
základové 

pasy
376,05

m3
základové 

pasy
1305,837

221,3149

∑ 379,8691

Název položky

Železobeton zákl. 

patek z cem. 

portladských C25/30

M3

∑

Objem (m3) Plocha bednění (m2)

Bednění 

stěn 

základový

ch patek - 

zřízení

m2

∑

ŽB základových 

pasů C 25/30

viz předchozí 

tabulka

Bednění stěn 

základových pasů - 

viz předchozí 

tabulka

SO 03

Objem a plocha bednění základových pasů

96,552

758,025

451,26

1305,837

Mezivýpočet základové pasy objem a plocha bednění

Název položky

Základy na 

hl. 1350
1,35

24,4556

134,0986

4.4 Materiál, doprava, skladování 

Základové patky a pasy jsou navrženy z betonu C25/30 - XC2 - S2-S3 a vyztužené 

betonářskou výztuží třídy B500B. Podkladní betony budou provedeny z betonu C 12/15 

konzistence S2-S3. Pro bednění patek bude použito systémové bednění Doka. 

 

Tabulka 4.1 Hlavní materiál SO 03 



94 

 

 

Tabulka 4.2 Hlavní materiál SO 04 

4.4.1 Vedlejší materiál 

Přesné počty bednících prvků včetně spojovacích prvků jsou předmětem subdodávky 

vypracované na základě poskytnuté dokumentace pomocí specializovaného software 

Tipos-Doka projekčním oddělením firmy Doka. Proto ve své diplomové práci uvádím 

pouze orientační výčet použitých prvků. 

Tabulka 4.3 výčet prvků bednění 

Prvek Hmotnost (kg) 

Rámový prvek Frami Xlife 0,60x1,20m 29,5 

Rámový prvek Frami Xlife 0,45x1,20m 24,0 

Univerzální prvek Frami Xlife 0,75x2,70m 83,5 

M.j. Popis kce celkem

Patka roh JZ 2,6

Patka střed 

J, Z
3,6

Patka centr. 

+střed S a V
7,7

Patka roh 

JV, SZ
3,6

17,5

Základy A 15,2

Základy B 32,4

Základy C 38,7

86,3

m
3 Základy 

A+B+C
1439,6

1439,6

m
2 Základy 

A+B+C
61,3

m
3 Základy 

A+B+C
3,7

m
3 Základy 

A+B+C
93,4

t
Základy 

A+B+C
4164,06,10*593*1,15

Bednění zákaldů 

systémové

2*4,68+4*5,15*2+2,5*1,8

+6,24

SO 04

0,46+0,92+1,38+0,92
Podkladní beton 

C12/15

Karisítě zákl. 

desky

Základová deska 

tl. 150 mm C25/30
593*0,15*1,05

m
3

m
3

Železobeton 

zákl. pasů z 

cem. 

portladských 

C25/30

1,55*0,5*(3,55*2+2,425*

2)+1*0,5*(3,55*2+2,425*

2)
0,55*0,8*27,475+0,7*0,8*

27,475+0,55*0,8*9,925+0,

4*3,425*0,4

1,55*0,55*(22,9254,675+

0,7+3,425)+0,7*1*22,375

∑

Výztuž 

základových patek 

a pasů

774,94+664,62

∑

Název Výkaz výměry

Železobeton 

zákl. patek z 

cem. 

portladských 

C25/30

1,55*1,1*1,1+0,55*(1,6*1,6-1,1*1,1)

2*0,55*1,6*0,5+1,55*1,1*1,6

3*1,6*1,6*1

2*0,55*1,6*0,5+1,55*1,1*1,6

∑
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Kotevní prvek Frami 0,60x1,20m 32,1 

Kotevní prvek Frami 0,60x1,50m 37,8 

Rychloupínač RU Framax 3,3 

Rychloupínač Frami 1,2 

Vyrovnávací opěra 260 IB 12,8 

Kotevní tyč15,0mm pozinkovaná 0,50m 0,72 

Kotevní tyč15,0mm pozinkovaná 0,75m 1,1 

Kotevní tyč15,0mm bez povrch. úpravy 2,50m 3,6 

Kotevní tyč15,0mm bez povrch. úpravy 1,25m 1,8 

Trubka z umělé hmoty 22mm 2,50m 0,45 

Kotevní matka s podložkou 15,0 1,1 

Křídlová matice 15,0 0,31 

Zátka kotevního otvoru rámu Frami 0,002 

 

Další vedlejší a pomocný materiál 

 Betonářská výztuž øR12 délky cca 400 mm – zarážka proti usmýknutí 

spodní části bednění – 45 ks 

 Odbedňovací přípravek Odbedňovací přípravek Sika Separol spotřeba 1l na 

60 m
2 

nenasákavého bednění dopravován v baleních 251 Potřeba celkem: 

(61,3+1306+484)/60 = 31 l – potřeba dvě balení. 

 Hřebíky – 80 mm balení po 500 ks 

 Vázací drát žíhaný Ø1,4 mm 

 Latě a desky, případně OSB desky 

 EPS pro vytvoření prostupů 

4.4.2 Doprava hlavního materiálu 

Primární doprava: 

Doprava betonové směsi bude probíhat po trase č. 4 uvedené v kapitole č. 2 – Širší 

dopravní vztahy. Primární dopravu, tedy dopravu od dodavatele na staveniště zajišťuje 

na základě smlouvy sám dodavatel. Jako dopravní prostředek bude použit 

Autodomíchávač Stetter LIGHT LINE AM 8 C. Bližší specifikace, viz kapitola č. 6 – 

Návrh strojní sestavy. 

Další materiál – výztuž, armokoše a karisítě budou dopravovány od dodavatele Ferona 

a.s. rovněž vozem Tatra Phoenix, na trase č. 5 viz pododdíl 2.2.6. 
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Sekundární doprava: 

Staveništní doprava čerstvého betonu bude realizována pro oba hlavní stavební objekty 

pomocí autočerpadla SCHWING STETTER S 31 X viz pododdíl 6.2.10. manipulaci 

s výztuží zajistí vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3522 TX viz pododdíl 6.2.11. 

4.4.3 Doprava vedlejšího materiálu 

Primární doprava: 

Vedlejšími materiály jsou prvky systémového bednění a dále dřevěné hranoly a deskové 

prvky umožňující nesystémové bednění, distanční kroužky, vázací a rádlovací dráty, 

spojky, hřebíky a jiný drobný materiál. Doprava bude zajištěna po trase č. 2 (viz 

pododdíl 2.2.3). Vzdálenost do skladu Doka bednění činí cca 4,5 km. 

Prvky bednění budou na stavbu dopraveny podle účelu – bednící desky ve svazcích 

maximální výšky 100 mm (tzn. 10 prvků na sobě) podloženy dřevěným hranolem a 

staženy stahovacími páskami. Pro další manipulaci bude zapůjčeno několik ocelových 

palet Frami a Alu-Framax pro přepravu prvků s výškou 1,2 a 1,5 resp. 2,7m. Na 

obrázku 4.1. 

Sekundární doprava: 

V této fázi výstavby bude vybudován stacionární jeřáb pro zdvih břemen pokrývající 

potřeby při výstavbě objektu SO 04. Pomocí tohoto jeřábu bude možné skládat materiál 

a následně jej rozvážet v rámci staveniště. Pro rozvoz po ploše staveniště bude opět 

využíván vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3522 TX, se kterým bude možné snadno 

přemístit svazky výztuže, bednící prvky a drobný materiál. 

4.4.4 Skladování materiálu 

Výztuž a kari sítě – hlavní materiál: 

Prvky výztuže musí být skladovány na odvodněné skládce se zpevněným povrchem. 

Karisítě budou skladovány ve svazcích tak, aby mohly být postupně podle potřeby 

snadno odebírány. Spodní hrana svazku musí být podložena dřevěnými hranoly, které 

zabrání znečištění výztuže. Prutová výztuž bude skladována ve svazcích podle průměru 

a opatřena štítky. Mírná koroze výztuže není závadou. Skladovací plochy jsou uvedeny 

v příloze P7.1 – Zařízení staveniště fáze I. 

Prvky systémového bednění: 

Bednění bude skladováno na vyhrazeném a označeném místě, viz příloha P7.1. 

Skladované bednění musí být zajištěno proti samovolnému posunutí či pádu. Bednění je 

nutné skladovat na zpevněné ploše podložené dřevěnými hranoly 8x10 cm tak, aby 

nedocházelo ke zbytečnému znečištění. 

Systémové bednění je zapůjčeno od firmy Doka. Množství zapůjčeného bednění je 

omezeno na část základů zapůjčené množství na stavbě nepřesáhne 250 m
2
 v souladu 



97 

 

s tabulkou č. 4.4. Minimalizace skladovací plochy je možné díky blízkosti pobočky 

firmy Doka, viz trasa č. 2, oddíl č. 2.2.2. maximální výška skladování bednění je 2 m. 

Ostatní drobný – vedlejší materiál: 

Bude skladován v uzamykatelném skladu tvořeném vyhrazenými skladovacími 

buňkami. Blízkost stavebnin nevyžaduje velkou skladovací kapacitu. (stavebniny 

Velman jsou vzdáleny cca 1,5 km). Případnou dodávku materiálu je možné zajistit do 3 

až 5 minut. Drobný materiál bednění bude sladován v kontejneru, viz Obrázek 4.1 

Stohování, manipulace a skladování bednění Doka. 

4.5 Převzetí a připravenost pracoviště 

Zemní práce a základové konstrukce bude provádět jediná firma. S ohledem na zajištění 

rychlosti a plynulosti betonáže a vzhledem k tvaru základových konstrukcí bylo 

přistoupeno k výstavbě po jednotlivých krocích, kdy bude vždy proveden výkop 

podkladní beton a daný krok betonáže.  

Po dokončení výkopů a zkoušek únosnosti základové půdy za účasti geodeta, TDI a 

stavbyvedoucího, bude vždy schválena dílčí část a provedena fotodokumentace včetně 

kontroly začištění základové spáry, nutnosti čerpat vodu – bezprostředně před betonáží 

podkladních betonů. Prověří se přístupové cesty, mechanizace, zdroje elektrického 

proudu, vody a další požadavky vyplývající ze ZTP, smluv, technických norem, PD a 

podobně. Podrobný popis kontrol a povolených tolerancí této problematiky je k nalezení 

Obrázek 4.1 Stohování, manipulace a skladování bednění Doka [34] 
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v kapitole č. 11 – KZP. Při přebírání se musíme ujistit o vyklizení a vybavení pracoviště 

podle dohody. V této fázi budou již na staveništi provedeny, komunikace, sanitární, 

obytné a skladové buňky, buňka ostrahy a zřízeny přípojky vody, splaškové kanalizace 

a elektřiny včetně rozvaděčů.  

V rozsahu základové spáry bude náhodně provedena statická zatěžovací zkouška 

deskou dle ČSN 73 1006 (Z1) přílohy D. Podklad musí mít únosnost aspoň Edef,2 = 80 

MPa. Při přebírání pracoviště, je nutno předat veškeré podklady a dokumentaci pro 

stavbu a povolení ke stavbě. Převzetí a stvrzení zápisem ve stavebním deníku provádí 

hlavní stavbyvedoucí. 

4.6 Pracovní podmínky 

4.6.1 Klimatické podmínky 

Proces betonáže a zejména opatření při ošetřování betonu jsou závislé na klimatických 

podmínkách. Betonáž bude probíhat během jara, viz časové plány stavby. Průměrná 

denní teplota se v tomto období pohybuje v rozmezí od +10 do + 18ºC. Budeme tedy 

uvažovat pouze letní klimatické podmínky. 

Betonáž za nepříznivých klimatických podmínek – léto: 

 pokud teplota překročí 25 ºC: po zavadnutí směsi se provádí kropení povrchu 

konstrukce 

 min. 3x denně po dobu 10 – 14 dní, poté 1x denně, konstrukci poté přikryjeme 

fóliemi na ochranu před deštěm. Pokud na konstrukci intenzivně svítí slunce, 

musíme také přikrýt 

4.6.2 Vybavení staveniště 

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvodné skříně (230 a 400 V). Kanalizace s 

vodovodem jsou v této fázi stavby napojeny na areálovou síť. Součástí staveniště je také 

několik stavebních buněk zajišťujících úschovu nářadí a osobních věcí pracovníků. 

Hygienické požadavky budou zajištěny sanitární stavební buňkou a zázemím stavebního 

dvora dodavatele zemních prací a základových konstrukcí (Jankostav s.r.o), společně 

s toaletami. Další sociální zázemí bude po smluvní dohodě poskytnuto v administrativní 

budově Linde a.s. Bližší informace viz kapitola č. 7 – Technická zpráva zařízení 

staveniště a příslušné přílohy. 

4.6.3 Instruktáž pracovníků 

Před zahájením betonáže musí zodpovědný mistr provést školení pracovníků o BOZP a 

vyhotovit jmenný seznam s podpisy o proškolení, čímž proškolení pracovníci stvrdí 

svou znalost a zodpovědnost dodržování BOZP předpisů. Tento seznam je součástí 

stavebního deníku a musí být uschován. Nutností jsou platné řidičské a profesní průkazy 
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u řidičů a strojníků. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými normami a 

požadavky investora. O provedení dílčích činností musí být průběžně prováděny zápisy 

do stavebního deníku. Nedodržení podmínek bude pokutováno, nebo budou vyvozeny 

patřičné důsledky. Všechny důležité požadavky a opatření jsou uvedeny v kapitole č. 12 

BOZP. 

4.7 Personální obsazení 

Hlavním zodpovědným pracovníkem etapy je stavbyvedoucí. Dohlížet může také 

pověřený mistr. Vedoucí pracovních čet a odborní pracovníci musí mít požadovanou 

kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni pracovníci budou seznámeni s platnými 

předpisy a normami, podle kterých budou danou činnost vykonávat a proškolení potvrdí 

podpisem do seznamu proškolených pracovníků. 

Návrh pracovníků: 

2x Předák    – zodpovědný za betonáž (vyučený zedník) 

2x zedník   – vyučený a patřičně proškolený pracovník 

     zajišťující plynulou betonáž 

4x tesař   – vyučený a patřičně proškolený pracovník 

     sestavující bednění 

1x řidič desty   – ( nutný strojnický průkaz) 

6x pomocný pracovník – provádí práce podle pokynů vedoucího čety 

1x řidič nákladního aut. – (řidičské oprávnění sk. C, jeřábnický průkaz) 

2x obsluha vibrační lišty a  

vibrátoru    –  vyučen a vyškolen 

1x obsluha jeřábu   – jeřábnický průkaz 

1x vazač    – vazačský průkaz 

1 x bagrista    – ( nutný strojnický průkaz) 

4.8 Stroje a pracovní pomůcky 

4.8.1 Velké stroje 

 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C – viz 0 

 Autočerpadlo S 31 XT – (Stetter Ostrava) – viz 6.2.10 

 Nákladní automobil MAN 26.364 s hydraulickou rukou HIAB 200C – 4 viz 

6.2.6 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – viz 6.2.11 

 JCB 4 Cx – traktorbagr – viz 6.2.5 
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 Jeřáb Liebherr 22HM 

4.8.2 Malé stroje a přístroje 

 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI – viz 6.3.3 

 Motorová pila HUSQVARNA 235 E – SERIES – viz 0 

 Ponorný vibrátor – DYNAPAC AH 25S – viz 6.3.6 

 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH – viz 6.3.7 

 Nivelační přístroj DeWALT DW096PK – viz 6.3.8 

4.8.3 Ruční nářadí 

 Lopaty, kladiva, gumová palice, dřevěné klíny z tvrdého dřeva, hadicová 

vodováha, kotevní vzpěry, metry, olovnice vodováhy a Latě (veškeré měřící 

pomůcky musí být kalibrované). 

4.8.4 Pomůcky BOZP 

 Helma, ochranné brýle, svářečské rukavice, kukla a oblek, pracovní rukavice, 

respirátor, pracovní obuv, oděv, reflexní vesty. 

4.9 Pracovní postup 

4.9.1 Obecné zásady provádění: 

Systémové bednění: 

 Bednění ve svých jednotlivých částech i jako celek (včetně podpěrné 

konstrukce) musí být zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, vybočení a 

provedené tak, aby umožnilo postupné odbedňování podle potřeby.  

 Bednění musí být dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující tolerance 

dokončených konstrukcí. Návrh podpěrné konstrukce musí brát v úvahu 

přetvoření během a po betonáži, aby se zabránilo vzniku trhlin v konstrukci.  

 Spáry a spoje mezi bednícími dílci musí být těsné, tj. bednění musí být 

provedeno tak, aby vlivem netěsností nedošlo k vyplavení jemných složek 

betonu a aby se neporušil povrch konstrukce.  

 Vnitřní povrch bednění musí být čistý. Odbedňovací prostředky se na vnitřní 

stranu bednění nanáší ve stejnoměrné vrstvě. Odbedňovací prostředek nesmí 

škodlivě působit na povrch konstrukce.  

 Bednící montážní vložky a prostupy dočasné i ty, které budou zabetonovány, 

musí být osazeny tak, aby byla zajištěna jejich předepsaná poloha během 

ukládání betonu. Nesmí být narušena trvanlivost ani vzhled. 

 Nenosné bednění konstrukcí, zejména jeho boční části, může být odstraněno 

po dosažení přiměřené pevnosti (normově dosažení třídy pevnosti betonu 
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C8/10) tak, aby nedošlo při odbedňování k porušení povrchu a hran 

konstrukce, případně poté, co již není nutné z důvodů ošetřování betonu.  

 Nosné bednění nesmí být odstraněno dříve, než beton dosáhne dostatečnou 

pevnost, aby mohl vzdorovat namáhání, kterému je vystaven při a zejména po 

odbednění. Tato pevnost je u bednění vodorovných konstrukcí určena ve výši 

70% konečné předepsané krychelné pevnosti betonu, případně může být udána 

v PD nebo stanovená statikem (zápisem v SD).  

Betonáž do bednění: 

 Směs musí být ukládána tak, aby nedocházelo ke změnám polohy bednění a 

výztuže. 

 Nová vrstvu nesmíme ukládat na nezhutněnou nebo neúplně zhutněnou vrstvu. 

 Tloušťka jedné vrstvy může být 200 – 500 mm (tzn. 1,25 násobek délky 

hlavice vibrátoru). 

 Tloušťka spodní vrstvy má být větší, nebo rovna tloušťce následující vrstvy. 

 Nasákavé konstrukce musíme v místě ukládání čerstvého betonu navlhčit. 

 Čerstvý beton musí být zpracována co nejdříve po zamíchání. 

 Betonování ucelené části konstrukce musí být zabezpečeno tak, aby bylo 

plynulé, bez přerušení, betonovou směs ukládáme v souvislých vodorovných 

vrstvách. 

 Čerstvě zabetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům a silným 

vibracím min po dobu 7 dní. 

 Betonová směs se nesmí volně spouštět do hloubky větší jak 1,5 m. 

 Ukládat další vrstvy čerstvého betonu na předchozí, dokud nejsou zhutněné, je 

zakázáno. 

 Betonovou směs musíme ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo 

k posunu výztuže. 

 Je možno přerušit betonování, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty 3,5 

MPa požadované při zkoušce tuhnutí. Není-li možno pevnost stanovit, musí se 

v konstrukci vytvořit v příhodném místě (viz dále) pracovní spára a 

pokračování betonáže se povoluje za normálních podmínek nejdříve po 18 

hodinách. 

 Při zhutňování ponornými vibrátory nesmí být vpichy umístěny vícekrát do 

jednoho místa. 

 Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek viditelného 

poloměru účinnosti vibrátoru. 

 Při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 

mm. Vpichy je nutno vést tak, aby nedocházelo ke styku vibrátoru s 

bedněním, nebo výztuží a je nutno postupovat tak, aby ponor vibrační jehly 
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byl co nejrychlejší a pohyb hlavice nahoru byl naopak pomalý. Musí dojít k 

dostatečnému vytlačení vzduchu. 

Při zhotovování dilatačních a pracovních spár musí být dodrženy zásady: 

Pozn.: Zásady zde uvádím s ohledem na odkazy zásad betonáže ve stavebně 

technologické studii. 

Pracovní a dilatační spáry musí být provedeny a upraveny dle projektové dokumentace. 

Není-li poloha a úprava pracovních spár uvedena v PD, lze betonové konstrukce 

přerušit pracovními spárami co nejméně takto:  

 U trámů a průvlaků: V místech malých ohybových momentů a malých 

posouvajících sil (t.j. obvykle v třetině až čtvrtině rozpětí) pod úhlem 45° k 

podélné ose trámu (rovnoběžně s ohyby) případně pod jiným úhlem se 

souhlasem statika  

 U sloupů a pilířů: Ve spodní nebo v horní úrovni stropní konstrukce, vždy 

kolmo k podélné ose sloupu. 

 U desek: V třetině až čtvrtině rozpětí desky  

 U složitých konstrukcí: Provádět pracovní spáry jen v místech určených 

projektovou dokumentací nebo po konzultaci se statikem. 

Před dalším betonováním se musí povrch spáry řádně připravit t.j.:  

 nespojené částice starého betonu odstranit (z betonu i výztuže) 

 odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým betonem 

 spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu v prohlubních však odstranit 

Odbedňování: 

 Odbednění nelze provést před dosažením požadované odbedňovací pevnosti, z 

důvodu nízkého modulu pružnosti betonu a tím možnosti vzniku nepříznivých 

deformací konstrukce, dotvarování a vzniku trhlin. Okamžik odbednění nelze 

však oddalovat z důvodu zamezení přilnutí betonové směsi k bednění. 

(minimální zaručená normová pevnost betonu v tlaku v okamžiku odbednění 

musí odpovídat třídě pevnosti betonu C 8/10). 

 Při odbedňování nesmí dojít k mechanickému poškození. Čerstvé, vodorovné 

konstrukce zůstanou podepřeny systémem stojek pro zamezení změny tvaru 

vlivem vlastní tíhy popř. zatížením souvisejícím s následným technologickým 

postupem. Poměrná hodnota pevnosti betonu při odbednění se pohybuje 

v rozmezí 50 až 70% zaručené pevnosti betonu dané jakostní třídy. 

 Začištění povrchů po odbednění se provádí stržením větších nálitků a otřepů 

ve stycích bednících dílců, vyspravení nerovných míst směsí např. Botton 

nebo Betosan. 
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Ošetřování a ochrana zatvrdlého betonu 

 Během tuhnutí a v počátcích tvrdnutí je třeba, udržovat beton v normálních 

tepelně vlhkostních podmínkách (ideálně 20°C a 50% vlhk.). Mimo zimní 

období se ošetřování provádí vlhčením čerstvě zabetonovaných konstrukcí 

po dobu cca. 72 hod., v letním období se kombinuje s přikrýváním konstrukcí 

buď geotextilií, nebo PE folií. 

Ukládání výztuže 

 Výztuž se nesmí svařovat, pokud s tím není v projektu počítáno. 

 Výztuž ukládáme v poloze předepsané v projektové dokumentaci a 

zajišťujeme, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také 

tloušťka krycí betonové vrstvy.  

 Betonářská ocel musí mít před zabetonováním čistý povrch, bez odlupujících 

se okují, bez mastnoty a nečistot, bez znečistění zatvrdlým cementovým 

mlékem a podobně. Jakékoliv nečistoty, které snižují přilnavost a soudržnost 

oceli a betonu se musí odstranit. Pozinkovaná výztuž se smí použít jen spolu s 

cementem, který nemá nepříznivý účinek na soudržnost s pozinkovanou 

výztuží.  

Krytí výztuže  

 Tloušťka krycí vrstvy betonu je předepsána v projektové dokumentaci (PD). 

Pokud v PD není stanoveno, musí být nejmenší krytí rovno jmenovitému 

průměru výztuže –"ds, nejméně však:  

 třmínky a rozdělovací výztuž min. 10 mm  

 nosná výztuž trám – h < 250 min. 15 mm, h > 250 min. 20 mm  

 nosná výztuž desek h < 150 min. 10 mm, h > 150 min 15 mm  

 sloupy min 20 mm  

 Pro zabezpečení stanovené tloušťky krycí vrstvy betonu se používají distanční 

podložky.  

 Nejvhodnější materiál podložek je PVC, beton nebo vlákno-cement. V 

žádném případě se nesmí používat podložky z materiálu, který podléhá korozi, 

nebo způsobuje skvrny na povrchu hotového betonu.  

 Při ukládání výztuže do bednění je třeba věnovat zvýšenou pozornost křížení 

nosné výztuže. Je zde reálné nebezpečí vzniku prázdných dutin nevyplněných 

betonem. 

 Mezery mezi pruty výztuže musí být větší, než je 1,5 násobek nejhrubší 

frakce kameniva v použité betonové směsi.  
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Nastavování výztužných vložek  

Nastavování výztužných vložek stykováním, srazem natupo dle zásad uvedených v 

ČSN 73 1201, přesahem se musí provádět v místech a způsobem předepsaným 

v projektové dokumentaci. 

Svařování a nahřívání výztuže bez souhlasu statika je zakázáno! 

4.9.2 Zásady pro systém bednění Doka Frami Xlife 

Bednění základových patek a pasů je nejsložitější proces 

celé betonáže, používající celou řadu prvků a postupy 

dané výrobcem a proto se mu budu věnovat podrobněji. 

Pro bednění základů bude sloužit systémové bednění 

Doka Frami Xlife z univerzálních prvků Xlife. V průběhu 

prací budou dodržovány zásady dané katalogovými listy 

výrobce a obecné zásady, viz pododdíl 4.9.1.  

Bednění bude provedeno z dílců orientovaných podle 

potřeby horizontálně nebo vertikálně. Dílce bednění 

umožňují ruční manipulaci pomocí držadel (A) viz obr. 

4.2.  

Spojování 

Spojování jednotlivých prvků dohromady bude prováděno Rychloupínačem Frami viz 

obrázek 4.3. Pro zajištění rychloupínače poklepem na klín je nutné používat kladivo o 

maximální hmotnosti 800 g. Klíny upínačů se nemažou. 

Vyrovnání prvků se provádí pomocí upínače pro vyrovnání, se kterým je možné 

vyrovnat pomocí dřevěných hranolů mezeru do 150 mm. 

 

 

Obrázek 4.3 Rychloupínače Frami [41] 

Obrázek 4.2 Držadlo [41] 
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Pravoúhlé rohy 

Základem řešení vnitřních rohů je vnitřní roh Frami. 

Vzhledem k rozměrům potřebným při výstavbě navrhuji 

použití rohů z kompatibilního systému Framax, které mají 

díky délce 90 cm o 30 cm kratší přesah, než rohy systému 

Xlife (nejkratší prvek 1,2 m). Roh se se sousedními prvky 

spojuje Rychloupínačem Frami.  

Ve vybraném sytému jsou na výběr tři varianty (první dvě 

viz obr. 4.5) pro vytvoření vnějšího rohu: 

 pomocí univerzálního prvku Frami (Framax) Xlife 

 s vnějším rohem Frami 

 Použití upínače pro vyrovnání (nejlevnější a 

vhodná pro menší výšku betonáže) 

  

Poslední uvedená varianta zahrnuje sepnutí rohů s přesahem tzv. samopalem – 

upínačem pro vyrovnání Frami. Toto řešení je ekonomičtější, než používání vnějších 

rohů. 

Obrázek 4.4 Upínač pro vyrovnání 

Frami [41] 

Obrázek 4.5 Vytváření vnějších rohů [41] 
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Kotvení prvků 

Kotvení (vzájemné provázání protilehlých stěn bednění) se u vybraného druhu bednění 

řídí několika zásadami: 

 Každé místo, které není zakryto kotevní matkou s podložkou namontovat kotvu 

 Kotvit vždy ve větším prvku 

 Kotevní tyče se nesvařují ani nezahřívají 

 Kotevní tyče poškozené korozí nebo 

opotřebením vyřadit 

Použití kotevního systému pomocí 

závitových tyčí bude vhodné zejména pro 

kotvení patek, které mají velké rozměry a 

kotvení jinými způsoby například kotvení 

expres kotvami, nebo plochými kotvami je 

oproti tomuto řešení neekonomické. 

Nejčastějším bedněním u řešených základů 

jsou nízké železobetonové základové pasy. 

Zvolené řešení je patrné z obrázku 4.7. Počet kotev do výšky bednění v= 0,75 m – 1 

kotva (viz obrázek) a = max. 250 mm. Do výšky 1,5 m – 2 ks a do 3 m – 3 ks. 

Kotvení (fixace) horní hrany bednění 

Horní kotvení se provádí podle obrázku 4.8 dvěma způsoby. Způsob a) se hodí pro 

vyšší bednění, kde je závitová tyč umístěna nad horní úrovní betonování. Druhý systém 

b) je fixace pomocí plochých kotev. Tento systém je však použitelný pouze pro 

Obrázek 4.6 Kotevní systém [41] 

Obrázek 4.7 Kotevní systém ležatých prvků[34] 
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konstrukce tl. 10 – 80(85) cm. Bude použit při bednění železobetonových základových 

pasů. Platí zásada, že v každém druhém prvku může být osazena pouze jedna kotva 

Frami. V prvním a posledním prvku vždy dvě kotvy. Potřebný počet plochých kotev je 

uveden v tabulce (součást obr. 4.8). 

Zakončení a napojení bednění 

Pro zakončení a napojení, například při přerušení nebo napojení betonáže na stávající 

konstrukci, se používá několika způsobů, které jsem opět pro přehlednost shrnul do 

obrázku níže. 

Při samotném napojování (například přerušení betonáže, nebo připojení na hotovou 

konstrukci z předchozí fáze betonáže musíme zajistit účinné spojení stávající a nové 

konstrukce. Existuje několik možností: 

Obrázek 4.8 Kotvení horní hrany bednění [41] 

Obrázek 4.9 Podélné napojení [41] 
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 Navrtání stávající konstrukce a použití lepené výztuže (pracné ale vhodné) 

 Použití vylamovací výztuže (spíše u stěn) 

 Vytažení výztuže a obednění např. PPS (složité – závislé na detailu) 

Čištění a odbedňování 

Po betonáži a odbednění je potřeba odstranit vodou (tlakově) zbytky betonu na zadní 

straně bednění bez použití abraziv. Čištění bednění se provádí vysokotlakým čističem 

s tlakem 200 – 300 bar a speciální škrabkou. Je zakázáno používání špičatých a ostrých 

předmětů, drátěných kartáčů, brusných kotoučů apod. Pro odstranění zbytků betonu je 

doporučeno používat škrabky a stěrky. 

4.9.3 Konkrétní technologický postup práce 

V předchozí části byly definovány obecné zásady a předpoklady provádění pro řešenou 

technologickou etapu. V následujícím textu bude popsán konkrétní technologický 

postup při současném respektování výše uvedených zásad. 

Celý postup bude rozdělen na několik fází a to zejména kvůli stupňovitosti patek a 

kotvení střední vetknuté řady sloupů. Podrobný postup po krocích je součástí přílohy č. 

4.1. Postupová schémata. V tomto postupu jsem rozdělil základy na přibližně stejné 

kroky s podobnou pracností podle plochy bednění a očísloval vzestupně od 1.1 do 9. 

Obrázek 4.10 Čištění bednění [41] 
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Tabulka 4.4 Tabulka postup provádění základů v krocích 

Pro úsporu bude po odbednění bednění okamžitě očištěno a znovu použito. Průběh 

daného kroku je provázaný se zemními pracemi a má následující sled: 

 Výkopy a odvoz zeminy na mezideponii (patří do zemních prací) 

 Kontrola a úprava základové spáry 

 Betonáž podkladních betonů 

 Vyvázání výztuže a bednění 

 Betonáž a hutnění 

 Odbedňování po technologické pauze (1-2 dny) 

 Obsypy (po technologické pauze 7 dní při vibraci válcem jinak 2 dny – rovněž 

patří do zemních prací) 

 Fáze II. v rozsahu dle přílohy 4.1 opakuje předchozí sled 

Tento sled se bude stále opakovat v souladu s přílohou 4.1, ze které výše uvedená 

tabulka vychází, Práce provedené v jednom sledu mají stejné první číslo kroku. 

Jednotlivé čety se po dokončení kroku přesunou na nový úsek. Kvůli tvaru základových 

konstrukcí a také s ohledem na vytvoření základové spáry pro kotvení středových patek 

bude nutno bednit a betonovat dvě úrovně. Po dokončení fáze I. budou hotovy spodní 

stupně všech stupňovitých patek. Část na styku SO 03 a SO 04 bude provedena na celou 

Fáze Konstrukce
Obvod 

(m)

Výška 

(m)

Počet 

ks

Bednění 

(m2)

Kro

k

Bednění 

celk (m2)

Střední patky III úroveň I. 11 0,6 10 66,0 1.1

Střední patky IV úroveň I. 8,4 0,6 11 55,4 1.2

Patky typ V a přilehlé pasy úroveň I. 16,4 0,6 5 49,2 1.3

Severní patky typ I. úroveň I. 7,6 0,6 21 95,8 2.1

Jižní patky typ I. úroveň I. 7,6 0,6 18 82,1 2.2

Západní patky typ II úroveň I. 4 0,6 11 26,4 3.1

Patky typ VI celé 2,9 1,5 5 21,8 3.2

Východní patky typ II úroveň I. 4 0,6 11 26,4 3.3

Prahy patek VI. mezilehlé celé 41,1 1,5 1 61,7 3.2

Patky a pasy SO 04 uroveň I. 77 0,6 1 46,2 3.4

Jižní patky typ I. úroveň I. 3,2 0,75 18 43,2

jižní pasy mezi patkami 10 0,75 17 127,5

Severní patky typ I. úroveň II. 3,2 0,7 21 47,0

Severní pasy mezi patkami 10 0,75 22 165,0

Střední patky III úroveň II. 4 0,75 10 30,0

Střední patky IV úroveň II. 3,6 0,75 11 29,7

Mezilehlé pasy patek III a IV 10 0,6 22 132,0

Příčná táhla sever 53,7 0,6 5 161,1 7.1

Západní patky typ II úroveň II a pasy. 14 0,7 6 58,8 7.2

Patky a pasy SO 04 uroveň II. 84 0,75 1 63,0 8.1

Východní štítovka Patky typ II úroveň I. 14 0,7 11 107,8 8.2

Příčná táhla jih 53,7 0,6 5 161,1 9 161,1

191,7

219,9

170,8

Fáze I

170,6

177,8

182,4

Fáze II

4 170,7

5 212,0

6
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výšku zároveň. Fáze II. začne po dokončení fáze I. a provedení obsypů a hutnění do 

úrovně horní hrany betonáže z fáze I.  

4.9.4 Práce a zajištění výkopu v blízkosti vlečky 

Mezi rámovou vazbou č. 17 a 18 prochází areálová vlečka. Bezpečnost a zásady práce 

v blízkosti vlečky se řídí interními směrnicemi jejího provozovatele (Linde Gas a.s.) a 

jsou blíže specifikovány v kapitole BOZP, viz oddíl 12.4. 

Z hlediska zajištění stěn výkopu nestačí v místech vyznačených v příloze P4.1 pouhé 

svahování a je potřeba navrhnout takový typ pažení, který bude pro daný malý rozsah 

účelný a poskytne dostatek prostoru pro provádění bednění a betonáže přilehlých 

základů a patek. 

Navrženy jsou pažící boxy Krings. Jedná se o kompaktní systém s rozpěrami na vnější 

hraně. Hloubka výkopů činí 1,5 m. pažící boxy KS100 s vhodným rozpětím rozpěr mají 

výšku 2,4 m v případě použití tohoto systému je nutné zahloubení přibližně o 1 m tak, 

aby nezasahovaly do průjezdného profilu vlečky. Druhá varianta je použití nástavných 

prvků (patří pod typ KS100) s výškou 1,3 m a sestavení jako šachtové pažení. 

 S ohledem na nižší hmotnost prvků při manipulaci a zajištění výkopu ze všech stran 

volím šachtový typ pažení. 

Toto pažení bude po dohotovení prvního stupně patek a následném obsypu s hutněním 

rozebráno. Předpokládá se dokonalá prekonsolidace podkladních vrstev pod vlečkou. 

Minimální vzdálenost hrany výkopu od osy koleje činí 0,5 m (včetně bednění, 

pracovního prostoru 600 mm a tloušťky pažícího boxu). K nahlédnutí viz P4.1. 

Osazení boxů je díky nízké hmotnosti do 1,33 t (nástavné profily 1,3 m) možno provést 

pomocí rypadel či traktorbagrů. Podkop či lžíce bývá opatřena závěsnými oky tak, jako 

je uvedeno na obrázku níže. Délka boxu je od 1,6 m do 4,5 m. 

Obrázek 4.11 Pažení jam základových patek v blízkosti vlečky [11] 
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4.9.5 Pracovní postup 

Podkladní beton: 

Po převzetí a kontrole základové spáry v souladu s KZP a podmínkami uvedenými v 

pododdílu 4.5 tohoto TP, budou provedeny podkladní betony z betonu C 12/15. 

Podkladní betony budou sloužit jako plocha pro ustavení systémového bednění. 

Výšková úroveň musí být kontrolována po celou dobu provádění.  

Armování: 

Po provedení a převzetí podkladních betonů bude vyvázána výztuž dle projektové 

dokumentace. Práci budou provádět proškolení vazači. Spojování předem naohýbaných 

prvků bude prováděno pomocí vázacího drátu. Distanční prvky jsou systémové 

z vlákno-cementu. Při vázání a osazování výztuže musí být dodrženo minimální krytí 30 

mm. Vyvázaná výztuž musí být převzata technickým dozorem se zápisem ve stavebním 

deníku. 

Bednění 

Pro bednění budou sloužit bednící prvky Doka Xlife. Panely budou orientovány dle 

potřeby. Patka dle PD má nemodulové rozměry, navrhoval bych proto upravit rozměry 

patky na modulové rozměry bednících prvků. Kompenzace je možná do 15 cm v tomto 

případě je však nedostatečná řešení nastavováním nebo použitím speciálních bednících 

profilů prodražují bednění. K fixaci spodní hrany bednění budou použity díky malému 

sloupci betonu a malému tlaku (60 cm) prvky betonářské výztuže upevněné do přesahu 

podkladního betonu. Při nejistotě bude použito kotvení systémem 15,0 Doka (kotvení 

závitovými tyčemi). Rohy tohoto nízkého bednění budou staženy vždy dvěma prvky pro 

vyrovnání, viz obrázek 4.4.  

Betonáž 

Postup betonáže bude prováděn dle zásad ve 4.9.1. Betonová směs bude dopravována 

čerpáním. Před dopravou betonové směsi musí být hadice čerpadla propláchnuta a 

zkontrolována, blíže viz kapitola 10 – BOZP (doprava čerstvé betonové směsi). Při 

betonáři musí docházet k průběžnému vibrování po vrstvách a to tak, aby vibrátor 

pronikl vždy 150 mm do předchozí vrstvy. Betonáž musí probíhat pomalu a výztuž 

musí zůstat na svém místě, aby nebylo zmenšeno krytí. 

Odbednění 

Odbednění můžeme provádět při dodržení zásad uvedených v 4.9.1, po dosažení 

pevnosti min. 8 MPa. Ze zkušeností odbedňujeme druhý den. Výjimku tvoří pouze 

železobetonové konstrukce s požadavkem na pohledovost (zde je požadavek odbednit 

až po 48 hodinách). Při nejistotě o pevnosti betonu je možné provést zkoušku pomocí 

NDT metody – Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem dle ČSN EN 12504-2 (73 

1303).  
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Bednění rozebíráme od rohových částí. Nejdříve je nutné uvolnit rychlospojky, poté 

postupně uvolňovat jednotlivé spínací šrouby. Poklepy by neměly být moc silné, mohlo 

by dojít k poškození povrchu betonu a zejména rohu sloupů. 

4.9.6 Animace postupu práce – křížení základů a stupňovitá patka 

Nejsložitější a nejproblematičtější konstrukce základů je dvoustupňová patka křížená ve 

své druhé úrovni se základovými pasy. Pro názornost a snadnou pochopitelnost jsem 

celý postup namodeloval pomocí vizualizací. Vizualizace na následujících obrázcích 

jsou číslovány a obsahují sled hlavních operací. 

Práce započíná provedením podkladního betonu C12/15 tl. 150 mm pod železobetonové 

konstrukce základů a patek. Podkladní beton musí být proveden do začištěné spáry. 

Začištěná spára musí být převzata TDI spolu se stavbyvedoucím. V případě, že se 

v hloubce základové spáry nenarazí na vrstvu štěrku nebo písku budou provedeny 

štěrkové polštáře. 

Na provedený podkladní beton bude provedeno zemnění objektu pomocí FeZn pásku 

dle dokumentace zemnění. 

Prvky bednění umožňují ruční montáž. Bednění bude sestaveno přímo v jámě a 

zajištěno proti posunu a deformaci stažením kotevním systémem 15,0 Doka, viz 

obrázek 4.6. Spodní hranu bednění je možno zajistit proti vybočení pruty betonářské 

výztuže zavrtanými do podkladního betonu. Toto řešení je možné díky malému sloupci 

betonu. U bednění přesahujících výšku 90 cm bude používán výhradně kotevní systém 

15,0 Doka. Betonáž a hutnění bude probíhat podle dříve uvedených zásad. Beton bude 

čerpán autočerpadlem z maximální výšky 1,5m a řádně hutněn. 

Následuje odbednění, obsyp a hutnění vibrační deskou po vrstvách maximálně 200 mm. 

V této fázi provádění budou vykopány rýhy pro křižující základové pasy, začištěna 

základová spára a provedeny podkladní betony. Výstupní stav je zobrazen pod číslem 4 

obrázku 4.11.  

Na vytvořenou pracovní spáru mezi prvním a druhým stupněm patky budou ustaveny 

kotevní trny pro vetknuté sloupy (variantně můžou být vytvořeny kotevní bloky). Jedná 

se o střední řadu sloupů mezi loděmi haly. Plošná tolerance pro zaměření a osazení činí 

5 mm. Po ustavení do polohy bude poloha hlav kotev přenesena sprejem na beton. 

Betonáž následující úrovně na základovou spáru je možná nejdříve po 18 hodinách. 

Následuje vyvázání výztuže křižujících základových konstrukcí. Celek bude obedněn. 

Použity budou vhodné kombinace prvků orientovaných podle potřeby na výšku i na 

šířku. Uplatní se tak i šířkové moduly bednění 30, 45, 60 a 75 cm. Před betonáží bude 

provedena kontrola polohy a umístění prostupů vedení a technologií dle dokumentace. 

Beton bude čerpán shora autočerpadlem a je potřeba zvýšené opatrnosti a pomalého 

čerpání. Musí se zabránit posunu kotevních trnů. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat 

zejména hustě armovaným místům, kde by nemuselo dojít k úplnému probetonování. 
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1. Připravený podkladní beton 

2. Vyvázání výztuže patky 

3. Sestavení bednění, betonáž úroveň I. 

4. Ustavení a fixace kotevních trnů  

5. Vyvázání výztuže základů 

6. a 7. Bednění a betonáž druhé úrovně 

patky a základových pasů 

Obrázek 4.12 Pracovní postup křížení patka – základ 

↑ 1. ↑ 2. 

↑ 3. ↑ 4. 

↑ 5. ↓ 7. ↑ 6. 
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Na obrázku č. 4.12 je na vizualizaci zobrazen výsledný stav před obsypem základů. 

Součástí je i poloprůhledné zobrazení navazující ocelové konstrukce, která bude 

provedena později. 

4.9.7 Základové konstrukce z prostého betonu 

Výše popisované postupy se zabývaly betonáží konstrukcí ze železobetonu. Objekt SO 

04 je v části B a C založen na základových konstrukcích z prostého betonu. Jedná se o 

základové pasy založené do nezámrzné hloubky. Tyto konstrukce budou betonovány do 

rýh se začištěnou základovou spárou a provedeným zemněním. Před jejich prováděním 

bude dokončena ležatá kanalizace. Jejich betonáž bude prováděna na závěr prací na 

spodní hrubé stavbě. V objektu SO 04 části a se nachází deska podkladního betonu, 

která bude vyztužena karisítěmi dle PD. Tloušťka této desky činí 150 mm a bude 

vibrována vibrační lištou. 

4.10 Jakost a kontrola kvality 

Jakostí a kontrolou kvality se podrobně zabývá kapitola č. 11 – Kontrolní zkušební plán. 

4.11 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Veškeré práce budou provedeny v souladu s NV č.591/2006 a 362/2005. 

Obrázek 4.13 Hotové křížení a budoucí ocelová konstrukce 
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Podrobně je tato část technologického předpisu řešena v kapitole č. 12 – BOZP a příloze 

P12.1. 

4.12 Životní prostředí 

4.12.1 Likvidace úniku provozních kapalin 

Staveniště bude vybaveno pomůckami pro likvidaci případného úniku ropných látek 

(VAPEX, CONSORB). Případná kontaminovaná zemina bude odstraněna do 

přistaveného kontejneru a odvezena na skládku, kde bude odborně zlikvidována. 

4.12.2 Prašnost 

V rámci stavby a zejména etapy zemních prací bude vznikat zvýšená prašnost. Bude 

však s výhodou užíváno stávajících zpevněných ploch. V případě zvýšené prašnosti 

některého z procesů výstavby bude hlavním zhotovitelem zajištěno kropení ploch a 

komunikací. 

4.12.3  Vliv na ovzduší 

Navržené stroje splňují emisní limity automobilů a stavebních strojů stanovených dle 

nařízení a směrnic EU. 

4.12.4 Nakládání s nebezpečnými látkami a odpady 

Provozní kapaliny budou uskladněny v kanystrech, uložených v plechové vaně o 

objemu 1,25 násobku celkového objemu kanystrů. Vana umístěna nejlépe v přístřešku 

mimo přímé sluneční záření. 

Nebezpečné látky budou uskladněny v uzamykatelném skladovacím kontejneru 

v neporušených chemicky odolných nádobách s řádným označením.  

4.12.5 Hluk a vibrace 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny 

téměř výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve 

dnech pracovního klidu a o svátcích. 

Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 

činnosti: 

Pro denní dobu činí hygienický limit: 

a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou: 

LAeq,T = 40 dB  t1= 8 hodin  
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LAeq,s = LAeq,T + 10*lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB  

b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou:  

LAeq,T = 40 dB t1= 14 hodin  

LAeq,s = LAeq,T + 10* lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním 

prostoru 

 Základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB (§ 11, odst. 4 NV č.148/2006 Sb.)  

 Korekce na druh chráněného prostoru (dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)  

 Chráněné venkovní prostory - v denní době 0 dB  

 V noční době -10 dB  

 Korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.) +15 dB  

Z toho: LAeq,T = 65 dB pro denní dobu 

Hluk nepřekročí limity pro chráněný venkovní prostor a nebude tak negativně 

ovlivňovat občanskou výstavbu vzdálenou vzdušnou čarou přibližně 900 m. Samotná 

stavba se nachází v průmyslové zóně. 

4.12.6 Nakládání s odpady 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog 

odpadu byly určeny tyto odpady, které budou vznikat při stavbě 

Odpady vznikající při zpracovávaných technologických postupech 

Číslo   název     kategorie 

03 01 05  odřezky, dřevěná deska   O 

17 04 05  železo a ocel    O 

17 01 01  beton     O 

17 02 01  dřevo     O 

17 05 04  zemina nebo kameny   O 

20 03 01  směsný komunální odpad  O 

15 01 01  papírové obaly    O 

15 01 02  plastové obaly    O 

20 01 01  papír a lepenka    O 

17 90 04  stavební a demoliční odpady  

neuvedené pod čísly 17 09 01,  O 

17 09 02 a 03 

17 02 03  Plasty     O 

80111   Odpadní barvy a látky obsahující 

   Organická rozpouštědla   O 
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Zatřídění odpadu je provedeno dle vyhlášky 381/2001 Sb. která obsahuje katalog 

odpadů. Odpady budou předány oprávněné osobě. Nakládání s odpady bude probíhat 

podle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. A dle vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro nakládání s odpady v této fázi výstavby byly stanoveny tyto kontejnery:  

 Kontejner na stavební odpad o objemu 8 m
3
 

 Kontejner sada tříděný odpad – papír, sklo, plast, směsný (1,2 m
3
 pro každý typ) 

 Kontejner na ocelový šrot o objemu 8 m
3
 

Výše uvedené kontejnery budou umístěny na místech, viz příloha P7.1, P7.2 a P7.3. 

Kontejnery musí být označeny podle druhu ukládaného odpadu. Stavební odpad bude 

minimálního množství a jeho převážnou část budou tvořit obaly dodávaných výrobků. 

Kontejnery budou odváženy podle potřeby a požadavků stavbyvedoucího, nebo 

pověřené osoby a nahrazovány prázdnými. 

Likvidaci a odvoz odpadů zajistí firma OZO Ostrava s.r.o. Sběrný dvůr a sídlo 

společnosti se nachází v těsné blízkosti stavby (700 m). 
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5.1 Poznámka na úvod 

Následující kapitolu považuji za stěžejní předpis své diplomové práce. Vybrána byla 

pro mé zevrubné znalosti o ocelových konstrukcích a jejich montáži. Považuji ji za 

problematiku, o které jsem se chtěl dozvědět bližší informace. Problémem bylo sehnat 

vhodný projekt. Dokumentace zapůjčená firmou VS projekt s.r.o. byla ve stupni pro 

stavební povolení. Výkresová dokumentace pro ocelovou halu proto obsahuje pouze 

několik základních půdorysů a řezy v měřítku 1:150 s vyznačením použitých prvků. 

Chybí detaily, montážní nebo dílenská dokumentace, kotvení atd. Po nastudování 

problematiky v odborných publikacích a konzultacích s odborníky na kovové 

konstrukce, jsem se nabyté vědomosti snažil aplikovat na stavební objekt SO 03. 

Snažím se uvádět vhodné a racionální příklady řešení z hlediska nástinu návrhu 

klíčových detailů a jejich následné realizace. 

5.2 Identifikační údaje 

Uvedeny, viz oddíl 1.1. 

5.3 Obecné informace o procesu 

Tento technologický předpis popisuje montáž ocelové konstrukce skladovací haly SO 

03. Předpis rozvíjí problematiku řešenou v rámci technologické studie, konkrétně 

v pododdílu č. 3.6.1.1 a 3.6.1.2 kapitoly č. 3 diplomové práce. Podrobně je zde řešena 

(včetně schématických detailů a vizualizací) montáž hlavní ocelové konstrukce haly, 

ztužujících konstrukcí a jeřábové dráhy. Montáž sekundárních konstrukcí (paždíků a 

vaznic z C a Z profilů), byla včetně názorných obrázku popsána v rámci stavebně 

technologické studie a nebude již podrobněji rozebírána. 

Předpokladem pro zahájení montáže je ukončení přípravných prací. Přípravné práce 

končí protokolárním převzetím základů. Mezi montáží a dokončením betonáže je nutná 

technologická přestávka min 7 dní. V té době budou již hotovy zhutněné plochy uvnitř 

půdorysu objektu. Jedná se o podkladní vrstvy podlahy a železobetonových desek 

zhutněné na Edef,2 = 80 MPa. Předzásobení stavby ocelovými konstrukcemi bude 

minimální. Pro hlavní ocelové konstrukce bude stanoven vývozní plán a bude 

používána přímá montáž. Střední řada sloupů bude vetknuta pomocí kotevních šroubů 

s hlavou zabetonovaných v předchozí etapě stavebních prací. Podélné obvodové 

(kloubově uložené) a štítové (polotuhé) budou kotveny chemickými kotvami Hilti.  

Ocelová konstrukce byla navržena s ohledem na přepravní rozměry a rychlost montáže. 

Většina spojů prováděných na stavbě je rozebíratelných. Sváry budou provedeny jen 

v opodstatněných případech schválených projektantem (například z montážních 

důvodů). Při montáži dojde vždy k sestavení prostorově tuhého bloku (příčné vazby se 

stěnovými a střešními ztužidly) a na tento základní blok se bude navazovat. K osazení 
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PS 01 mostových jeřábů může dojít až po zaměření rektifikaci a vyrovnání nosníků 

jeřábové dráhy. 

Po celou dobu montáže budou používány automobilové jeřáby, montážní plošiny a 

teleskopické manipulátory. Dodávku, svařování, tlakové otryskání a lakování 

atypických ocelových a doplňkových konstrukcí provede firma VÍTKOVICE POWER 

ENGENEERING a.s. Ostatní konstrukce typických průřezů dodá Ferona a.s. úpravy, 

přivaření doplňkových konstrukcí otryskání a lakování, zajistí výše uvedení dodavatelé. 

Při stavbě je potřeba dbát i na vliv železniční vlečky, jejíž funkčnost po dobu výstavby 

musí být zachována pro sousední areál Linde. Přísuny probíhají zejména v nočních 

hodinách mimo pracovní dobu stavby. Pokud dojde k přísunu v době stavebních prací, 

bude stavební výroba v místě vlečky zastavena. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. 

Vyvolané náklady na provoz investora jsou započteny v rozpočtu jako 0,5% 

z celkových nákladů stavby. 

5.4 Materiál, doprava, skladování 

5.4.1 Hlavní materiál 

Primární nosná konstrukce skeletu je tvořena atypickými prvky (hlavní rámové vazby a 

JD) a z typických válcovaných prvků HEB, HEA, IPE. Atypické prvky budou vyrobeny 

na svářecích automatech v dílně zhotovitele (VÍTKOVICE POWER ENGENEERING 

a.s.). Typy a rozměry svárů jsou předmětem dílenské dokumentace. Výroba dílců je 

upravena ČSN EN 1090 – 1 a 2. Lakování dílců bude provedeno po otryskání na stupeň 

čistoty Sa 2,5. V projektu je předepsán nátěrový systém protikorozní ochrany C1. Celý 

nátěrový systém bude prováděn v dílně. V případě poškození při dopravě, nebo 

manipulaci musí být obnoveny obě dvě vrstvy nátěru. Byla zvolena základní vrstva – 

SikaCor Steel Protector VHS rapid tl. 80 µm a vrchní nátěr – Sika CorroTop tl. 60 µm 

v modré barvě. Hodnota v µm značí jmenovitou tloušťku suchého povlaku. Při vstupní 

přejímce materiálu je nutno pečlivě kontrolovat nepoškozenost nátěru, předejde se tím 

pozdějším sporům o jakost díla. 
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Jednotlivé prvky hlavní konstrukce haly jsou zobrazeny pomocí vizualizace barevně 

odlišeny na obrázku níže. Jedná se o primární nosnou konstrukci části haly bez ztužidel 

vaznic a paždíků. 

Použity jsou tři druhy oceli: 

Nízkolegovaná S 235 JR  dle ČSN EN 10025-2 : 2005 – IPE, HEA 

 Mez kluzu  235 MPa 

 Pevnost v tahu 360 MPa 

 Tažnost  26% 

Nízkouhlíková S 355 J2 dle ČSN EN 10025-2 : 2005 – hlavní nosný skelet 

 Mez kluzu  355 MPa 

 Pevnost v tahu 630 MPa 

 Tažnost  27% 

Nízkouhlíková S 355 J2H  dle ČSN EN 10025-2 : 2005 – trubková ztužidla 

 Mez kluzu  355 MPa 

 Pevnost v tahu 680 MPa 

 Tažnost  25% 

 

 

Obrázek 5.1 Hlavní prvky haly 
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Tabulka 5.1 Hlavní materiál 

Pro ztužení haly byly navrženy silnostěnné bezešvé ocelové trubkové profily – TR 

88,9x8, TR 114,3x3,6 a TR 139,7x8. Dodány budou se stejnou povrchovou úpravou, 

pouze finální nátěr bude bílé barvy. 

Tabulka 5.2 Materiál ztužidel 

 

Veškeré hlavní i dodané dílce budou předem opatřeny čelními deskami, konzolami, 

vyvrtanými otvory, plechy a otvory pro konstrukční, nosné rektifikační spoje. Na stavbě 

dojde k montáži konstrukce pomocí rozebíratelných spojů. Zajištění kvality svarů na 

Profil
Hmotnost 

(kg/m)

Délka celkem 

(m)

Hmotnost 

celkem (t)

TR 139,7x8 - ztužidlo 25,98 542,2 14,1

TR 88,9x8 - ztužidlo 15,98 1568,4 25,1

TR 114,3x3,4 - ztužidlo 9,83 967,776 9,5

48,7Celkem

Ozn. Název Popis
Počet 

ks.

Hm. 

(t/ks)

Hm. 

celk (t)

Po 

předmon. 

(t/ks)

1
Iw250/20x510/

10(S355)

Sloup mezi 

halami vč. konzol
21 1,08 22,69

2
Iw250/20x360/

15(S355)

Nástavba sloupu 

střed 
21 0,58 12,08

3
Iw300/20x740/

10(S355)

Vazník mezi 

halami
21 2,63 55,13

4
Iw300/20x350/

12(S355)

Nosník JD dl. 6 

m
88 0,76 67,15 0,76

5
Iw280/25x800/

12(S355) 

Sloup okrajový 

vč. konzoly
42 1,03 43,06

6

Iw300/20x740/10

(S355)/Iw280/20

x710/10(S355)

Rámový roh 

vnější
42 1,81 75,86

7
Iw250/20x530/

10(S355)
Mezikus vazníku 84 0,99 83,28

8
Iw250/20x660/

10(S355)
Střed vazníku 42 2,19 92,02

9 IPE 330 Sloup štít 22 0,45 9,95 0,45

10 HEA 320

Nosník 

vykonzolování 

JD 

6 0,49 2,93

0,49

11 IPE 200 Štítový nosník 8 0,18 1,47 0,18

355 - 430,85Celkem

4,28

2,83

4,17
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stavbě je problematické a znamenalo by poškození nátěru. Svařování bude provedeno 

jen v nezbytných případech odsouhlasených Projektantem. 

5.4.2 Vedlejší materiál 

Vedlejší materiál zahrnuje zejména kotevní tyče, spojovací materiál – šrouby podložky 

a matky. Přesné počty není bez statického výpočtu a dílenské dokumentace možné 

stanovit. V rozpočtu jsem proto tyto položky ohodnotil procentuální přirážkou z celkové 

ceny montáží.  

Pro lepení kotev kloubově uložených sloupů a stěnových sloupů ve štítu haly bude 

použit systém HIT-HY200. Jedná se o certifikovaný a progresivní systém vlepované 

betonářské výztuže. Lepící hmota HIT-HY 200-A je dodávána v takzvaných kazetách. 

Celkem bude provedeno 82 chemických kotev. Kotevní tyče jsou HIT-V z uhlíkové 

oceli třídy 8.8. 

Pro spojování prvků budou použity metrické šrouby tvářené za studena s šestihrannou 

hlavou různých průměrů. Šrouby budou třídy pevnosti 8.8 a 10.9 kategorie B pro 

předepnuté spoje s kontrolovaným utažením (hlavní nosné prvky). Třída pevnosti 5.6 

kategorie A pro spoje namáhané na střih (táhla). 

Dalším vedlejším materiálem je fixační malta pro podlití patní desky. Jedná se o 

cementovou maltu s vysokým náběhem počáteční pevnosti zálivkové hmoty výrobce 

Basf například THOROGRIP s počátkem tuhnutí po 15 minutách. Velmi často se v 

praxi také uplatňuje speciální plastická montážní a těsnící malta PCI Polyfix Plus s 

počátkem náběhu pevnosti již po 5 minutách po namíchání. 

Mezi vedlejší materiál rovněž patří stavěcí matice pro rektifikaci vetknutých sloupů a 

ocelové odstupňované podložky pro ustavení kloubově uložených sloupů. Dále ocelové 

dilatační destičky a podložky jeřábové dráhy. Popis jednotlivých prvků bude součástí 

schématických obrázků v pracovním postupu.  

5.4.3 Doprava hlavního materiálu 

Primární doprava: 

Doprava betonové směsi bude probíhat po trase č. 5 a 6 uvedené v kapitole č. 2 – Širší 

dopravní vztahy. Primární dopravu, tedy dopravu od dodavatele na staveniště zajišťují 

na základě smlouvy sami dodavatelé. Jako dopravní prostředek bude použit tahač a 

klanicový návěs, který jsem volil s ohledem na bezpečnost a stabilitu přepravovaných 

prvků. Výška klanic umožnuje přepravování prvků hromadně. Bližší specifikace, viz 

kapitola č. 6 – Návrh strojní sestavy.  

Bezpečnější a šetrnější dopravu zajišťuje také systém ESP, který pracuje s brzdovou 

soustavou a tlumiči a zajišťuje tak menší otřesy a bezpečnější dopravu. Valník je po 

obvodu opatřen systémem upevňování nákladu Multi Safe. „Jedná se o nejrůznější 

upínací prvky a výztuhy, které umožňují řidiči snadno, rychle, a především bezpečně 
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zajistit náklad. Základním prvkem systému je perforovaný obvodový lem Multi Lock, 

který je součástí standardní výbavy všech valníkových návěsů, včetně vozidel s 

bočnicemi. S otvory ve vzdálenosti 100 milimetrů od sebe lze bezpečně zajistit náklad na 

jakémkoliv místě ložné plochy i bez ok v podlaze.“ [12] 

Doprava ocelových konstrukcí musí z hlediska bezpečnosti a zachování nepoškozeného 

nátěru dodržet několik zásad: 

 Nepřekračovat maximální povolené nosnosti soupravy 

 Prvky prokládat dřevěnými hranoly 10x10x100 cm (u prvků s patkou i většími) 

 Celek stáhnout upínacími popruhy opatřenými ochrannými návleky minimálně 

v místě rohů 

 Podložení prvků podkládky z tvrdého dřeva z obou konců min. v 1/10 rozpětí 

 Podložení zalomených prvků na krajích a ve zlomu  

Obrázek 5.2 Upínací prvky doprava [13] 

 

Další materiál – ztužidla HEA, HEB a IPE profily budou dopravovány od dodavatele 

Ferona a.s. vozem Tatra Phoenix, na trase č. 5 viz pododdíl 2.2.6. 

Sekundární doprava: 

Sekundární doprava – doprava v rámci staveniště bude prováděna dvojicí autojeřábů 

zapůjčených od firem Autojeřáby Malina a Hutní montáže a.s. viz pododdíl 6.2.15. Na 

stavbě bude přítomen i teleskopický manipulátor Liebherr, viz 6.2.12. Automobilové 

jeřáby budou hlavními montážními mechanismy. Pro krátké přesuny, montáž či 

ustavení méně hmotných dílců bude sloužit teleskopický manipulátor. 

Vlevo – Ochranný návlek 

Nahoře – Upínací popruh 
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5.4.4 Doprava vedlejšího materiálu 

Primární doprava: 

Vedlejší materiál bude dopravován v pevných uzavřených bednách. Jedná se především 

o spojovací prvky, stavěcí matice, podkladní plechy, pryžové podložky a kolejnici JD. 

Primární dopravu zajistí nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou, viz 6.2.6. 

Sekundární doprava: 

V této fázi výstavby bude vybudován stacionární jeřáb pro zdvih břemen pokrývající 

potřeby při výstavbě objektu SO 04. Pomocí tohoto jeřábu bude možné skládat i 

hmotnější bedny do 2 t a následně jej rozvážet v rámci staveniště. Pro rozvoz po ploše 

staveniště bude využíván vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3522 TX, se kterým bude 

možné snadno přemístit materiál umístěný v bednách a na paletách na potřebné místo. 

5.4.5 Skladování materiálu 

Hlavní materiál: 

Při výstavbě bude využíváno minimální plochy skládek. Malé předzásobení v případě 

výpadku dodávky při přímé montáží bude umístěno v ploše budovaného objektu, která 

je více než dostatečná. Bude zde umístěn především trubkový materiál ztužidel. 

Podrobnosti ke skládkám viz kapitola č. 7. Předpokladem je montovat hlavní prvky 

v pořadí, ve kterém budou přivezeny na stavbu. Což je náročné na logistiku a přípravu, 

ale výhodné z hlediska rychlosti montáže a minimalizace skládek. Pro tento přístup je 

vypracována příloha P5.1, ve které budou vždy dovezeny prvky složeny na 

předmontážní plochu v půdorysu haly co nejblíže místo montáže a následně na zemi 

předmotovány a osazeny.  

Skladovací plochy musí být odvodněné se zpevněným povrchem. Těmto požadavkům 

odpovídá plocha podkladu podlahového souvrství haly. Předepsáno je zhutnění na Edef,2 

= 80 MPa. Dílce budou pro účely předmontáže a dočasného složení uloženy na 

dřevěných podkladcích o rozměrech 100x80x1000 mm pro větší dílce a podkladky 

100x80x500 mm po 1,5 metrech. Je třeba manipulovat s prvky tak, aby nebyla 

poškozena povrchová úprava. Proto je vhodné ponechat obaly z výrobny na dílcích. 

Dílce budou skladovány vždy na ležato, tak aby nemohlo dojít k jejich převrácení. Bude 

provedeno také zaplachtování nepromokavou plachtou zajištěnou proti účinkům větru, 

aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění. Maximální výška skladovaných prvků od 

úrovně terénu činí 2 m. prvky skladované na sobě, budou vzájemně proloženy 

dřevěnými hranoly. Mezi prvky musí být zachovány průchozí koridory šířky 600 – 800 

mm. 

Vedlejší materiál: 

Bude skladován v uzamykatelném skladu tvořeném vyhrazenými skladovacími 

buňkami. Dodavatel montážních prací disponuje vlastními mobilními montážními 

sklady, je tedy možné uskladnit část vedlejšího materiálu i zde. 
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5.5 Převzetí a připravenost pracoviště 

Při přebírání se musíme ujistit o vyklizení a vybavení pracoviště podle dohody. V této 

fázi budou již na staveništi provedeny, komunikace, sanitární, obytné a skladové buňky, 

buňka ostrahy a zřízeny přípojky vody, splaškové kanalizace a elektřiny včetně 

rozvaděčů, viz P7.2.  

Staveniště bude předáno subdodavateli montážních prací generálním dodavatelem 

stavby. Generální dodavatel vybudoval zařízení staveniště s ohledem na subdodavatele. 

Po dokončení předchozí etapy zemních prací a základových konstrukcí bude staveniště 

vyklizeno subdodavatelem (fa Jankostav s.r.o.). Subdodavatel montážních prací přebírá 

sociální zařízení, staveništní buňky, skladovací buňky, geodetické body a také hotové 

základové konstrukce včetně kotevních trnů vetknutých patek. Prověří se přístupové 

cesty, mechanizace, zdroje elektrického proudu, vody a další požadavky vyplývající ze 

ZTP, smluv, technických norem, PD a podobně. Všechna předaní staveniště musí být 

zapsána ve stavebním deníku. 

Vzniklé odchylky musí být nejprve schváleny hlavním projektantem a technickým 

dozorem investora za přítomnosti stavbyvedoucího. Bude proveden zápis o vzniklých 

odchylkách do stavebního a montážního deníku. V případě splnění všech podmínek 

převzetí je možné začít s montáží ocelové konstrukce. 

5.6 Pracovní podmínky 

5.6.1 Klimatické podmínky 

Montáž ocelové konstrukce je činnost se zvýšeným rizikem. Probíhat může pouze za 

příznivých klimatických podmínek. Tato etapa stavby je naplánována dle časového 

plánu na období červen – září. V době výstavby tedy nehrozí, že by teplota klesla pod 

bod mrazu. Montáž musí být přerušena za silného deště, husté mlhy, nebo rychlosti 

větru přesahující 10 m/s. Vzhledem k výstavbě v období léta, je zde velké riziko 

náhlých bouřek. Tomuto problému je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. 

Stavbyvedoucí a mistři montážní firmy musí pravidelně sledovat předpovědi počasí. 

Montáž nesmí probíhat v žádném případě během bouřky. Všichni pracovníci 

v případě bouřky opustí prostor objektu. Ochranné pásmo činí 10 m. 

5.6.2 Vybavení staveniště 

Rozvod elektrické energie bude zajištěn připojením hlavního rozvaděče na kioskovou 

trafostanici zbudovanou na počátku výstavby (SO 13). Hlavní rozvaděč umožňuje 

připojení na 220 a 400 V. Kanalizace s vodovodem jsou v této fázi stavby napojeny na 

areálovou síť. Staveniště v této fázi bude vybaveno dle přílohy P7.2. Součástí staveniště 

je také několik stavebních buněk zajišťujících úschovu nářadí a osobních věcí 

pracovníků. Hygienické požadavky budou zajištěny sanitární stavební buňkou a 
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zázemím stavebního dvora dodavatele zemních prací a základových konstrukcí 

(Jankostav s.r.o), společně s toaletami. Další sociální zázemí bude po smluvní dohodě 

poskytnuto v administrativní budově Linde a.s. Bližší informace viz kapitola č. 7 – 

Technická zpráva zařízení staveniště a příslušné přílohy. 

5.6.3 Instruktáž pracovníků 

Před zahájením montáže musí zodpovědný mistr provést školení pracovníků o BOZP a 

vyhotovit jmenný seznam s podpisy o proškolení, čímž proškolení pracovníci stvrdí 

svou znalost a zodpovědnost dodržování BOZP předpisů. Tento seznam je součástí 

stavebního deníku a musí být uschován. Nutností jsou platné řidičské a profesní průkazy 

u řidičů a strojníků, zdravotní osvědčení pro práci ve výškách vazačské průkazy. 

Stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami a 

požadavky investora. O provedení dílčích činností musí být průběžně prováděny zápisy 

do stavebního deníku. Rovněž je veden montážní deník. Nedodržení podmínek bude 

pokutováno, nebo budou vyvozeny patřičné důsledky. Všechny důležité požadavky a 

opatření jsou uvedeny v kapitole č. 12 BOZP. 

5.7 Personální obsazení 

Hlavním zodpovědným pracovníkem etapy je stavbyvedoucí. Dohlížet může také 

pověřený mistr. Vedoucí pracovních čet a odborní pracovníci musí mít požadovanou 

kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni pracovníci budou seznámeni s platnými 

předpisy a normami, podle kterých budou danou činnost vykonávat a proškolení potvrdí 

podpisem do seznamu proškolených pracovníků. 

Pro montáž ocelové konstrukce SO 03 budou vytvořeny dvě hlavní čety shodného 

složení a jedna pomocná montážní četa. Všechny čety budou spolupracovat, nebo 

pracovat samostatně podle potřeby a koordinace, vázané na oddíl 5.9 – Pracovní postup. 

Návrh pracovníků montážní čety A (B): 

1x vedoucí čety   – zodpovědný za vedení montážní čety 

1x jeřábník    – řidič autojeřábu 

2x vazač   – vyučený, proškolený pracovník, vazačský průkaz 

1x řidič desty   – (nutný strojnický průkaz) 

3x montážní dělník  – provádí práce podle pokynů předáka  

(vazačský průkaz) 

3x řidič tahače a návěsu – řidičské oprávnění C a E, vazačský průkaz 

     (udaný počet je pro obě čety) 

1x pomocný dělník  – práce dle pokynů montážníků a vedoucího čety 

Návrh pracovníků pomocné montážní čety C: 

1x vedoucí čety   – zodpovědný za vedení montážní čety 
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1x vazač   – vyučený, proškolený pracovník, vazačský průkaz 

2x montážní dělník  – provádí práce podle pokynů předáka 

1x řidič manipulátoru  – řidičské oprávnění C, T proškolen 

1x betonář 

5.8 Stroje a pracovní pomůcky 

Podrobné specifikace strojů a přístrojů včetně jejich časového nasazení je k nalezení v 

kapitole č. 6 – Návrh strojní sestavy pro řešené technologické etapy. 

5.8.1 Velké stroje 

 Nákladní automobil MAN 26.364 s hydraulickou rukou HIAB 200C-4 viz 6.2.6 

 Vysokozdvižný vozík – Desta DVHM 3522 TX – viz 6.2.11 2x 

 Tahač Scania R 420 s klanicovým návěsem Krone – viz 6.2.7 4x 

 Autojeřáb Demag AC 30 city – viz 6.2.15    2x 

 Autojeřáb Demag AC 55 city – viz 6.2.14    1x 

 Teleskopický manipulátor Liebherr TL 435-10 – viz 6.2.12 1x 

 Terénní plošina COMP 12TX – viz 0    2x 

5.8.2 Malé stroje a přístroje 

 Stavební míchačka LS 190l – viz 6.3.5 

 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI – viz 6.3.3 

 Nivelační přístroj DeWALT DW096PK – viz 6.3.8 

 Motorová pila Husqvarna S235 E – viz 6.3.4 

 Kombinované kladivo HILTI TE 60 viz – viz 6.3.1 

 Svářecí agregát Einhell blue – viz 6.3.3 

 Totální stanice geodeta, měřící lať, odrazové terče 

5.8.3 Ruční nářadí 

 Lopaty, kladiva, gumová palice, hadicová vodováha, metry, olovnice 

Nastavitelný momentový šroubovák, vodováhy a Latě (veškeré měřící pomůcky 

musí být kalibrované). 

5.8.4 Popruhy a lana k vázání břemen 

Pro zvedání břemen bude použito tkaných popruhů. Pro zvedání středu vazníku bude 

použito vahadla. Dílce jsou s výroby opatřeny páskami na místech určených pro 

manipulaci. Popruhy jsou značeny barevně podle únosnosti. Břemena budou uvazována 

pomocí následujících popruhů uvedených v tabulce a barevně odlišených dle nosnosti. 
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Tabulka 5.3 Nosnost úvazů [14] 

Popruhy jsou vyrobeny ze 100 % polyesteru ve dvouvrstvém provedení. Konce popruhu 

jsou zesílené. Pro ochranu popruhů slouží návleky, viz obrázek 5.2. 

Správné a bezpečné uvázání břemen a znalost i aplikace výše uvedené tabulky je 

zodpovědností proškolených vazačů. Popruhy budou voleny podle hmotností dílců a 

sestav uvedených v TP a výrobní dokumentaci. 

5.8.5 Pomůcky BOZP 

 Helma, ochranné brýle, bezpečnostní jištění a úvazy, svářečské rukavice, kukla a 

oblek, pracovní rukavice, pracovní obuv, oděv, reflexní vesty, ochrana sluchu. 

5.9 Pracovní postup 

5.9.1 Obecné zásady provádění ocelových konstrukcí 

Zde uvádím některé vybrané a obecně platné zásady pro provádění ocelových 

konstrukcí (především šroubových spojů) uvedené v normě ČSN EN 1090 – 2. 

Mechanické spoje 

Jednotlivé spoje tvořící část poje nesmí mít rozdíl v tloušťce větší než D, kde všeobecně 

D = 2 mm a v předpjatých spojích D = 1 mm. Jestliže se pro odstranění rozdílů 

v tloušťkách použijí ocelové vložky, jejich tloušťky nesmí být menší než 2 mm. Vložky 

musí mít stejné korozní chování jako základní materiál. 

Šroubové sestavy 

Šrouby a matice se nesmí svařovat, není-li stanoveno jinak. 

Pokud není stanoveno jinak, jmenovitý průměr součástí použitý pro ocelové konstrukce 

musí být nejméně M12. Pro tenkostěnné tvarované průřezy a tenké plechy se musí 

stanovit minimální průměr individuálně pro každou část. Délka šroubu musí taková, aby 

byly po utažení splněny následující požadavky: 
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 Délka přesahu musí být nejméně jedna rozteč závitu, měřeno od vnějšího 

povrchu matice ke konci šroubu pro předpjaté a nepředpjaté sestavy spojení 

 Jestliže je stanoveno, že spoj přenáší smyk nezávitovou částí dříku šroubu, musí 

se určit rozměry šroubu, umožňující rozměrové tolerance v nezávitové části. 

 Pro nepředpjaté šrouby musí zůstat volný nejméně jeden plný závit (navíc 

k výběhu závitu) mezi nosným povrchem matice a nezávitovou částí dříku. 

 Pro předpjaté šrouby se musí nechat nejméně čtyři plné závity (navíc k výběhu 

závitu) mezi nosným povrchem matice a nezávitovou částí dříku. 

Matice 

Matice se musí lehce našroubovat na příslušný šroub, což je snadno kontrolovatelné 

během ručního sestavení. Musí se vyřadit všechny sestavy matice a šroubu, kde nelze 

snadno našroubovat matici. 

Podložky 

Pro nepředpjaté šrouby v kruhových dírách se všeobecně nepožadují podložky. Jestliže 

se podložky požadují, musí se určit, zda se podložky umístí pod hlavu šroubu nebo pod 

matici podle toho čím se otáčí, nebo na obě místa. 

Podložky použité pod hlavy předpjatých šroubů musí být zkoseny a umístěny zkosením 

k hlavě šroubů. 

pro spoje s oválnými a zvětšenými otvory se musí použít rovné podložky (JD). Pro 

vhodné sestavení svěrné délky šroubů ve spoji lze pro vyrovnání přidat jednu až tři 

podložky s maximální kombinací tloušťky do 12 mm. Musí se umístit na straně, kterou 

se otáčí. 

Utahování nepředpjatých šroubů 

Spojované dílce se musí stáhnout k sobě tak, aby se dosáhlo pevného kontaktu. Pro 

přesné sestavení lze použít vložky. Pro základní výrobky pro plechy a tenké plechy t ≤ 4 

mm a pro profily t ≥ 8 mm, pokud není stanoven plný kontakt a za předpokladu, že 

nosný kontakt je dosažen ve střední části spoje, lze ponechat na hranách zbývající spáry 

až do 4 mm. 

Každý šroub ve spoji musí být dotažen nejméně do plného dotažení s opatrností na 

přetažení zvláště u krátkých šroubů a šroubů M12. Dotahování se provádí ve skupinách 

šroubů od šroubu ke šroubu se začátkem od nejtužších částí ve spojích postupně k méně 

tuhým částem. Aby se dosáhlo rovnoměrného dotažení, může být potřeba provést více 

než jeden cyklus dotažení. 

Úprava povrchu třecích spojů 

Pro třecí spoje musí být určena plocha kontaktních povrchů. Kontaktní povrchy se musí 

připravit tak, aby se dosáhl požadovaný součinitel tření. 

Před sestavením se provedou následující opatření: 
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 V čase sestavení musí být kontaktní plochy bez větších znečištění, odmaštěné a 

bez nátěru. Musí se odstranit otřepy, které by mohly způsobit nesprávné 

dosednutí spoje. 

 Povrchy bez povlaků musí být bez nánosů rzi a jiného materiálu, nesmí se 

poškodit nebo vyhladit zdrsněný povrch. Neošetřená plocha kolem třecího spoje 

se musí ponechat bez antikorozní ochrany, dokud není kontrola spoje kompletní. 

Utahování předpjatých šroubů 

Pokud není stanoveno jinak, minimální jmenovitá síla předpětí být Fp,C musí být: 

Fp,C = 0,7*fub*As 

kde fub je jmenovitá pevnost materiálu šroubu a As je nosná plocha šroubu. 

Utahování předpjatých šroubů se provádí otáčením matice s výjimkou, kdy je matice ve 

spoji nepřístupná. Zvláštní opatrnost je potřeba věnovat při utahování otáčením hlavy 

šroubu. 

Oba kroky první krok a konečný utahovací krok předpínání se musí provádět postupně 

od nejtužší části ve spoji k méně tuhým částem. Aby se dosáhlo stejnoměrného 

předpjetí, může být potřeba více cyklů předpínání. 

Momentové klíče, použité ve všech krocích (použita metoda krouticího momentu), musí 

mít přesnost ±4%. 

Jestliže byly šroub a matice utaženy na minimální předpětí a později uvolněny, musí být 

nahrazeny a celá sestava musí být vyřazena. Sestavy šroubů použité pro sestavení spoje 

se obecně nemají utahovat na minimální předpjetí, nebo dotahovat a to z důvodů, že 

jsou použitelné v místech pro konečný postup sešroubování. 

5.9.2 Konkrétní postup montáže OK 

Koncepce montáže ocelové konstrukce je zaměřena na maximální rychlost výstavby se 

stále platnými obecnými zásadami uvedenými v minulém pododdílu. Níže popsaný 

postup montáže je podmíněn mnoha aspekty. Bezpečnost prací souvisí se zajištěním 

statické polohy prvků po osazení do konstrukce. Velké nároky jsou kladeny na 

zkušenost a zručnost pracovníků montážní čety. Technologický předpis je napsán se 

zřetelem na bezpečnost, snadnost provádění jednotlivých úkonů a zajištění stability 

v každém kroku montáže. Do tohoto technologického předpisu jsem zahrnul i kotvení 

pomocí chemických kotev Hilti a detaily provedení a řešení jeřábové dráhy. Důležité je 

rovněž provázání montáže s osazením PS 01 – mostové jeřáby. 

Bodově je postup montáže navržen následovně: 

 Sestavení na zemi a montáž středových vetknutých sloupů ve směru od pole 2 k 

poli 22 včetně zavětrování a osazení nosníků JD 

 Souběžně s montáží středových sloupů vrtání a lepení kotev obvodových sloupů 

podélných i příčných 
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 Sestavení základního montážního bloku v jižní hale vazba 2-3 

o Sestavení na zemi a montáž obvodových sloupů s rámovými rohy a 

jejich dočasné zajištění po dobu montáže ztužení a vytvoření rámu ve 

vazbě 22 – 21 

o Sestavení na zemi a následná montáž středu vazníku a přilehlých příčlí 

rámu mezi vnitřní a vnější rámové rohy 

o Příčné větrové ztužidlo a případně montáž vaznic Z232 

 Sestavení štítové stěny jižní hala u styku s administrativní budovou 

 Sestavení základního montážního bloku v severní hale (podobný postup) 

 Souběžná montáž v obou lodích zároveň s návazností na základní ztužené bloky 

směr ze západu na východ 

 Osazení vnějšího nosníku JD vždy až po vytvoření rámové vazby 

 Souběžně s postupem montáže i montáž paždíků vždy po uzavření rámové 

vazby (podmíněno okolnostmi – může být namontováno dodatečně) 

 Dokončení montáže hlavní konstrukce a osazení nosníků JD včetně osazení 

nárazníku JD vždy na jedné straně haly (protilehlé k straně montáže PS – 01)  

 Montáž sloupů zbylých štítových stěn včetně vykonzolování JD 

 Vyrovnání celé haly a rektifikace JD 

 Průběh zastřešení v polích 1-22 (není předmětem tohoto TP) – může probíhat 

v odstupu po montáži jednotlivých rámových vazeb 

 Osazení PS-01 skrze střešní rovinu krajního pole bez vaznic a zastřešení na 

východním průčelí haly (pole 22-23) 

5.9.3 Zahájení montáže 

V prvním sledu budou probíhat dle výše uvedeného bodového sledu dvě operace: 

osazování středových vetknutých sloupů a vrtání a lepení chemických kotev. 

První operací je předmontáž a ustavení středových sloupů. Sloupy se skládají ze tří 

částí, viz obrázek 5.3. První část je sloup včetně svařované konstrukce patky a 

přivařených konzol jeřábové dráhy. Tento prvek bude dovezen jako celek. 

Následuje část sloupu nad jeřábovou dráhou, která je opatřena čelními deskami s otvory 

pro šroubované spoje. Posledním dílem jsou krajní části vazníku ve středu haly rovněž 

připevněné šroubovým spojem. Hmotnost smontovaného celku činí 4,29t. 

Předmontáž bude probíhat na ploše uvnitř půdorysu objektu. Montované díly budou 

složeny v rozsahu dle dodávky č. 1 a 2 (P5.1) z valníku na připravené podkladní trámce 

z tvrdého dřeva rozměru 200x200x1000 a podepřeny v rozích a podélně po vzdálenosti 

co 1,5 m.  
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Velikost podkladů jsem zvolil s ohledem na patku sloupu, která by se nízkým 

podložením mohla poškodit. Zároveň pro podložení nedoporučuji použití stavebních, 

nebo lešenářských koz kvůli nízké nosnosti a malé stabilitě. 

Po montáži bude dílec uvázán a opatrně zvednut a vyrovnán montážníky a následně 

osazen podle postupu uvedeného pro montáž sloupů. 

5.9.4 Osazení sloupů 

„Montáž sloupů se provádí na montážní podložky (plechy několika tlouštěk) umisťované 

pod patní plech, nověji na stavěcí desky tl. 6 mm, nebo na stavěcí matice. Stavěcí desky 

jsou vhodné pro patky do rozměru 500 mm. Stavěcí šrouby jsou vhodné pro patní plechy 

větších rozměrů, kdy se stavěcí desky příliš deformují. Sloup je uložen na tlustou matici 

a stavěcí podložku, které jsou nastaveny do správné výše. Po zatvrdnutí podlití se 

kotevní šrouby utahují silou cca 60% jejich pevnosti v tahu.“ [15]  

Pro potřeby řešené stavby budou vyhovovat dvě možnosti. Řešení s podložkami pro 

vetknuté středové sloupy a stavěcí matice pro sloupy okrajové. Schematicky je řešení 

zobrazeno na obrázku 5.4. 

Obrázek 5.4 Usazení sloupu schémata [15]  

← Obrázek 5.5 Ocelové podložky v praxi 

Obrázek 5.3 Středový sloup s nástavbou a částí rámu po předmotnáži 
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Obecně je postup osazování sloupu následující:  

Po zdvihu sloup vazači vyrovnají a v součinnosti s jeřábníkem jej přesunou nad místo 

kotvení. Veškerá manipulace a komunikace probíhá za předem dohodnutých gest a 

hlasitých povelů mezi montážníky a jeřábníkem. Patní deska se přiblíží ke kotevním 

šroubům a pomalu se spustí na stavěcí matky. Následně se osadí podložky a zašroubují 

vrchní matky. Ještě jednou se zkontroluje svislost sloupu a provede se částečné zatažení 

matek tak, aby byl sloup stabilně zajištěn. 

Po osazení sloupu bude patka podlita. Materiálem pro podlití je fixační malta. Jedná se 

o cementovou maltu s vysokým náběhem počáteční pevnosti zálivkové hmoty výrobce 

Basf – speciální plastická montážní a těsnící malta PCI Polyfix Plus s počátkem náběhu 

pevnosti již po 5 minutách po namíchání. Pevnosti 30 MPa je dosaženo po cca dvou 

hodinách. S maltou je nutno pracovat velmi rychle a přesně si odměřit spotřebu malty. 

Obednění bude jednoduchý prkenný rámeček upravený na místě podle podkladu.  

Po zatvrdnutí podlití se šrouby zatáhnou na 60% pevnosti v tahu. Uvedený postup bude 

použit u všech sloupů. 

5.9.5 Kotvení – systém HIT-HY 200 

Pozn.: Navrhované řešení bylo konzultováno se statikem a jedná se pouze o odhad. 

Předpokládaný stav je: přenos vodorovných sil – patní zarážka ve tvaru H navařená na 

patní desku sloupů a vetknutá vazba středních sloupů. Průměr šroubů je 20 mm 

předvrtaný otvor – 22 mm. Vrtaná hloubka činí 380 mm. 

Před provedením chemických kotev musí být prověřena dostatečná pevnost betonu 

(min. 20 MPa) a směrové a výškové umístění základových patek. Pro méně pracné 

vyměření bude zhotovena šablona s oválnými otvory k vyznačení polohy vrtání 

sprejem. 

Systém bude použit pro lepené kotvy kloubově uložených patek. Zvolen byl zejména 

pro svou inovativnost, bezprašné vrtání. Čištění vyvrtaného otvoru je nejen časově 

náročný proces (až 25 % celkového času pro osazení lepené kotvy), ale v případě 

nedodržení technologických podmínek i proces, který může výrazně ovlivnit finální 

únosnost kotvení. Velkým přínosem je zvýšení soudržnosti vlepované výztuže díky 

odsávání prachu během vrtání. Při nedostatečném vyčištění u předešlých technologií 

vrtání docházelo až k 60 % snížení únosnosti oproti hodnotě vyčištěného otvoru.  

K čištění otvoru dochází odsáváním skrze dutý vrták Hilti TE-YD. Součástí vrtáku je i 

adaptér odsávání. Lepící hmota Hilti HIT-HY 200-A používána v systému je 

rychletuhnoucí, dvoukomponentní vytlačovací chemická malta pro těžké kotevní. Pro 

kotvení je vhodný systémový kotevní šroub HIT-V z uhlíkové oceli pevnosti třídy 

pevnosti 8.8. 



136 

 

Postup provádění (popis dle obrázku na následující stránce) 

Vyvrtání otvoru bude provedeno pomocí kombinovaného kladiva HILTI TE 60 a vrtáku 

Hilti TE-YD. Při vrtání kontrolujeme hloubku a kolmost vrtání. Po vyvrtání uchopíme 

kotevní šroub HIT-V a zkontrolujeme hloubku vrtání. Ryska na šroubu (část bez závitu) 

musí být zároveň s povrchem okolního betonu. 

Dle bodu 1 bude nasazena do nástavce ručního dávkovače HDM 330 dvousložková 

kazeta. Bod 2 – pro kazetu 330 ml stačí 2x zmáčknout rukojeť a přebytek vytlačit. Při 

nízké teplotě 4x. Bod 3, 4, 5b – otvor plníme postupně a pomalu vytahujeme. Naplníme 

plynule do dvou třetin. Následuje zasunutí kotevní tyče. Ryska tyče (část bez závitu) 

musí lícovat s horní úrovní betonu. Zpracovatelnost kotevní malty je 7 minut po 

uběhnutí této doby nesmíme s kotvou nijak manipulovat. Plné vytvrzení nastává po 45 

minutách. Daný průměr kotevní tyče se dle výrobce utahuje momentovým klíčem 

s nastaveným maximálním utahovacím momentem 150 Nm. 

Pro přehlednost jsem z katalogu výrobce vybral nejdůležitější informace včetně tabulek 

a shrnul je do jednoho obrázku popisujícího postup a nejdůležitější parametry. 

Obrázek 5.6 Kotvení Hilti HIT-HY 200 [16] 
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5.9.6 Sestavení základního bloku 

Důležitým předpokladem v každém momentu montáže je stabilita již smontované 

konstrukce a její odolnost proti působícím zatížením. Jedná se zejména o vlastní tíhu a 

vlivy povětrnosti. Na smontované konstrukci tuto funkci zajišťují ztužidla. Staticky 

však řešená konstrukce působí až po smontování. Na počátku montáže je potřeba 

sestavit prostorově tuhý prvek – základní blok. Tímto blokem budou příčné rámové 

vazby jižní lodi v poli 21 a 22 vzájemně ztužené příčnými větrovými a ztužidly a 

brzdným portálem JD. Pro názornost jsem opět použil vizualizace postupu prací. Před 

smontováním základního bloku byly usazeny středové sloupy, viz obrázek 5.3, které 

jsou díky vetknutí dostatečně stabilní. Sloupy budou v podélném směru (haly) 

zavětrovány navrženými trubkovými ztužidly. 

Montáž trubkových ztužidel se provádí skrze otvory plechů přivařených již při výrobě. 

Spojení je pomocí nepředepnutých šroubů s šestihrannou hlavou, viz obrázky a 

Obrázek 5.8 Uchycení ztužidla a kotvení se zálivkou 

Obrázek 5.7 Příklad styků a 

křížení ztužidel 
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vizualizace. Některá ztužidla jsou opatřena rovněž rektifikací pro pozdější vyrovnání 

haly. Příklad křížení a k-styku dvou ztužidel je častým detailem a opakuje se na celé 

hale, viz předešlý obrázek. Montáž se provádí opět pomocí nepředepnutých šroubových 

spojů. Díky hmotnosti je možné osazovat ztužidla i ručně případně manipulátorem. 

Osadí se vždy nejdříve vodorovná ztužidla a poté šikmá či diagonální. 

 

Nyní uvedu v krocích hlavní postup 

sestavení. Na postupu spolupracují 

všechny montážní čety. Pro názornost 

opět doplňuji grafickým zobrazením 

vlevo.  

1. Montáži základního bloku v poli 

2-3 předchází osazení a ztužení 

středových vetknutých sloupů a 

nosníků JD, čímž dojde k potřebnému 

ztužení. 

  

2. Na ztužené sloupy je možno 

umístit nosník JD (další ztužení). 

Otvory na konzolách jeřábové dráhy 

jsou oválné, pro umožnění pozdější 

rektifikace. Rektifikaci JD s návazností 

na montáž PS 01 – mostových jeřábu je 

věnována pozornost v samostatném 

oddíle, viz 5.9.8. 

 

 

3. Zbytek rámu má velké rozpětí a 

proto bude montován po částech. 

Středová část včetně příčlí bude 

předmontována na zemi a osazena 

dodatečně. Na zemi bude smontován a 

osazen okrajový sloup s částí 

rámového rohu. Zde bude nezbytná 

spolupráce všech montážních čet. Bude 

vztyčena dvojice sloupů a ihned 

zavětrována. Tím bude zajištěná 

stabilita podélně. Po celou dobu 

montáže ztužidel musí být zajištěna 

Obrázek 5.10 Montáž JD 

Obrázek 5.9 Ztužené středové sloupy 

Obrázek 5.11 Osazené okrajové sloupy 
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stabilita v příčném směru – těžiště sloupu je díky tvaru posunuto směrem do plochy 

haly a tak by mohlo dojít k ztrátě stability a poškození kotev. Jsou dvě možnosti 

zajištění – dočasné montážní kotvení pomocí textilních popruhů, nebo dočasné 

zavěšení sloupů na zdvihacím prostředku do uzavření rámu. Schéma vnějšího 

sloupu po předmontáži s rámovým rohem je na následujícím obrázku i s označením 

prvků, které je uvedeno viz Tabulka 5.1.  

 

4. Na následující dvojici obrázku dojde k zdvihu a montáži předmontované dvojice 

mezilehlých části rámu. Jedná se o břemeno hmotnosti 2,84 t. Nyní již konstrukce 

působí jako rám a stabilita je zajištěna v obou směrech. Spojení rámu je 

předpokládáno pomocí ocelových příložek a předepnutých (třecích) šroubových 

spojů. Tyto spoje jsou kontrolovány a mají předepsaný utahovací moment dle PD. 

Posledním krokem je montáž příčného větrového ztužidla a okapového ztužidla. 

Obrázek 5.13 Osazení mezilehlých částí rámu a zavětrování 

Obrázek 5.12 Krajní sloup 

včetně rámového rohu 
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Montáž bude probíhat z mobilní plošiny. Materiál bude podáván teleskopickým 

manipulátorem. Veškeré spoje jsou šroubové. Na následujícím obrázku je znázorněn 

osazovaný středový prvek rámu po předmontáži s přilehlými příčlemi 

 

5.9.7 Pokračování montáže 

Po montáži základního bloku je možné uvolnění jedné montážní čety. Následné práce 

navazují na základní bloky v obou lodích (pole 2-3) směrem k poli č. 22. Montáž druhé 

lodě bude probíhat souběžně. Cyklicky se bude opakovat již uvedený postup. Pro každý 

rám platí podmínka zajištění po usazení krajního sloupu s rámovým rohem.  

Vždy dojde nejdříve ke spojení s předchozí stabilní příčnou vazbou pomocí podélného 

zavětrování a vodorovných paždíků. Nosník JD se na konzoly vnějších sloupů montuje 

až po uzavření rámu, aby nepřitěžoval v kritickém směru ztráty stability. 

Mezi vazbami 17-18 se nachází používaná kolejová vlečka. Tato vlečka přímo ovlivní 

montáž ve vazbách 16-19 Průjezd soupravy zavážející suroviny do areálu Linde bude 

dispečerem Linde oznámen stavbyvedoucímu s půlhodinovým předstihem a ten 

operativně učiní nezbytná opatření podle aktuální situace montáže. Toto specifikum je 

známé a je potřeba mu při výstavbě věnovat zvýšenou pozornost z hlediska skladování 

materiálu, umístění strojů, předmontáže a bezpečnosti zásady jsou uvedeny v oddílu 

12.4. 

Poznámka: Při montážním zajištění vnějších sloupů pomocí popruhů s montážními 

kotvami je výhodné uvolnění jednoho zdvihacího prostředku. Montáž bude probíhat 

celkově rychleji. Nevýhodou je nutnost statického posouzení zvažovaného kotvení, 

navíc se kromě styku s administrativní budovou v dostatečné vzdálenosti nenacházejí 

stabilní a hmotné konstrukce vhodné pro kotvení. 

5.9.8 Jeřábová dráha a osazení PS 01 

Jeřábová dráha a osazení mostovými jeřáby vnáší do výstavby haly specifika z hlediska 

postupu prací. Před osazením mostových jeřábů je potřeba, aby byla jeřábová dráha 

dokončena a rektifikována. 

V rámci předchozího popisu prací jsem se nezabýval podrobně montáží jeřábové dráhy. 

Celkový pracovní sled zůstane zachován. Dílčí úkony a nástin konstrukčního řešení 

budou popsány níže.  

Obrázek 5.14 Smontovaný mezikus rámu dělený na tři 

části 
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Nosník JD je navržen jako prostý s přihlédnutím k poddolování území a možnému 

poklesu podpor je u těchto nosníků snadnější vertikální rektifikace. 

„Uložení a připojení nosníku jeřábové dráhy musí být navrženo tak, aby kromě zajištění 

jejich funkce v souladu s výpočtovým modelem jeřábové dráhy (zajištění přenosu reakcí, 

umožnění předpokládaných posunů a pootočení nosníků jeřábové dráhy) i zajištění 

sloupů v podélném směru jeřábové dráhy umožnilo upravit překročené výrobní 

montážní a provozní úchylky konstrukce (viz čl. 3.5 a 8.3 ČSN EN 1993-6)“ [17] 

Za účelem dosažení dovolených montážních a provozních úchylek má konstrukční 

řešení uložení a připojení nosníků JD umožnit jejich co nejsnazší rektifikaci. Na 

následujícím obrázku je uvedeno konstrukční řešení, které umožňuje v podepření 

nosníku konzolou sloupu šířkovou, délkovou i výškovou rektifikaci. Nosník jeřábové 

dráhy se ukládá na ložisko. Výškovou rektifikaci umožňují podložky vkládané mezi 

spodní pásnici nosníku a úložnou desku ložiska. 

S ohledem na rektifikaci v podélném směru jsou vždy na jednom konci nosníku ve 

spodní pásnici provedeny oválné otvory pro ložiskové šrouby. Mezi čely nosníku je 

vůle, která se ve spodní části vyplní vložkami. Vložky se složí z několika tlouštěk, aby 

bylo možné vyrovnat délkovou odchylku dvou na sebe navazujících nosníků a 

zabezpečit přenos brzdných sil do brzdného ztužidla.  

Příčnou rektifikaci zajišťují příčné oválné otvory v ložisku pro připevňovací šrouby 

nosníku. Do mezery mezi sloupem a opěrnými místy nosníku JD se svisle zasunou klíny 

(případně i s podložkami) a jejich poloha se zabezpečí přišroubováním na sloup. 

←Obrázek 5.15 Uložení 

nosníku JD na konzolu [17] 

↑ Obrázek 5.16 Uložení 

nosníku JD vizualizace 
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Kolejnice jeřábové dráhy byla s ohledem na nosnost jeřábu zvolena profilovaná 

(klasická čtvercová se používá do 5 t). Kolejnice bude provedena na kompletní nosník 

jeřábové dráhy po jeho montáži v celé délce a před rektifikací. Připojení a stykování se 

řídí dle ČSN EN 1993-6 (v čl. 3.6, 8.4 a 8.6) je uvedeno několik obecných pokynů.  

Budou použity stykované kolejnice (nespojité), které jsou tvořeny díly kolejnic 

stykovaných zalícováním v šikmém směru. V jejich blízkosti se kolejnice současně 

připojí k nosníku jeřábové dráhy. Styky nad podporami prostých nosníků jeřábové 

dráhy jsou neposuvné, aby se nebránilo průhybu nosníků JD. Kolejnice jednoho nosníku 

přesahuje na nosník druhý, na kterém je uložena posuvně s použitím vodících lišt. 

Konce kolejnic se upraví řezem pod úhlem 45º a mezi čely se ponechá vůle 3 až 6 mm 

pro vyrovnání výrobních tolerancí. Dilatační styky nebudou provedeny hala je krátká 

(dilatace hal se provádí po 230 m). Uložení kolejnice na nosník JD je navrženo pružné 

z pryžového pásu s ohledem na vnitřní neagresivní prostředí. 

Po montáži kolejnice a osazení nárazníků jeřábové dráhy bude celá hala vyrovnána za 

účasti geodeta. K tomu slouží rektifikovatelná ztužidla, spoje a výše popsané prvky 

samotné JD. Dovolené tolerance a odchylky jsou uvedeny v kapitole č. 11 – KZP. 

Teprve potom může být osazen PS – 01. 

Obrázek 5.17 Kolejnice JD [17] 
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5.9.9 Štítové stěny a vynesení krajních nosníků JD 

Po sestavení všech rámových vazeb zavětrování a nosníků jeřábové dráhy 

v mezilehlých polích budou provedeny štítové sloupy a nosníky HEA 320 tvořící 

podporu pro JD ve východní štítové stěně. Štítové vazby nejsou rámové. Sloupy budou 

kotveny chemickými kotvami osazenými na počátku montáže. Pro každý sloup 

s ohledem na stabilitu při montáži byla uvažována poddajná patní deska a čtveřice 

kotev. Jedná se o profily bez konzol, pro které platí zásady a postupy při usazování 

uvedené dříve. Dodatečné jištění osazených sloupů není nutné. Připojení nosníků HEA 

320 mezi sloupy bude provedeno jako šroubovaný přípoj na čelní desky jako například 

na obrázku níže. 

 

Posledním důležitým osazením komponentem před osazením mostových jeřábů je 

nárazník jeřábové dráhy. Pro konkrétně řešenou jeřábovou dráhu byl zvolen poddajný 

nárazník, viz obrázek níže. Tento typ je tvořen patním nosníkem, sloužícím pro 

připojení svislé konzoly k hlavnímu nosníku JD. Konzola je opatřena čelem s pružnou 

podložkou, do které naráží jeřáb. Montážní spoje jsou opět šroubované. 

Nárazník se připojuje k nosníku JD tak, aby byly připojovací šrouby namáhány 

výhradně tahem a smyk přenášely desky doléhající na sebe čely. Vznikne třecí spoj. Pod 

nárazník se při montáži vkládá distanční destička (přenáší ohybový moment v přípoji). 

Veškeré spoje mezi nosníkem a nárazníkem jsou navrženy na utahovací moment, který 

musí být dodržován a kontrolován. Tento moment je uveden v PD. 

5.9.10 Osazení PS – 01 

Po sestavení všech ocelových konstrukcí a vyrovnání haly bude provedena instalace 

mostových jeřábu. Jedná se o zdvih nejhmotnějšího břemene – 11,4 t, pro které jsem 

navrhl samostatný jeřáb viz níže. 

Sestava a popis mostového jeřábu byly uvedeny v kapitole č. 2 pod trasou č. 1. Hlavní 

části mostového jeřábu jsou dva nosníky krabicových průřezů o odhadované hmotnosti 

7,8 t/ks; dva pojezdy o hmotnosti 1,8 t/ks a kočka jejíž hmotnost je 3,5 t. Část jeřábu – 

jeden nosník a pojezdy bude smontována na předmontážní ploše před východním štítem 

Obrázek 5.18 čelní deska HEA 

nosníku pod JD 
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haly. Zdvih bude proveden skrze krajní pole nesmontované střechy mezi vazbou č. 22 a 

23. Pro zdvih bude použit autojeřáb Demag AC55 CITY. Posouzení a diagram nosnosti 

je součástí přílohy P 6.1. Po usazení nosníku s pojezdy bude stejným způsobem 

namontován i druhý nosník, který dosedne na zabrzděnou sestavu pojezdů a dříve 

osazeného nosníku a bude přimontován. Pro úvazy bude použit hnědý popruh tvořící 

nekonečnou smyčku s nosností 12 t. 

Sestavení mostového jeřábu bude provedeno na předmontážní ploše na zemi. Celkem 

budou osazeny vždy 3 kusy dvounosníkových mostových jeřábů do každé lodi. Vhodné 

je zhotovení kompletního zastřešení vyjma posledního střešního pole, ale není nutnou 

podmínkou. Po sestavení včetně kočky, bude jeřáb odbrzděn a zatažen pod střechu haly. 

Analogicky dojde i k osazení ostatních mostových jeřábů. 

5.10 Životní prostředí 

5.10.1 Likvidace úniku provozních kapalin 

Staveniště bude vybaveno pomůckami pro likvidaci případného úniku ropných látek 

(VAPEX, CONSORB). Případná kontaminovaná zemina bude odstraněna do 

přistaveného kontejneru a odvezena na skládku, kde bude odborně zlikvidována. 

5.10.2 Prašnost 

V rámci stavby a zejména etapy zemních prací bude vznikat zvýšená prašnost. Bude 

však s výhodou užíváno stávajících zpevněných ploch. V případě zvýšené prašnosti 

některého z procesů výstavby bude hlavním zhotovitelem zajištěno kropení ploch a 

komunikací. 

5.10.3  Vliv na ovzduší 

Navržené stroje splňují emisní limity automobilů a stavebních strojů stanovených dle 

nařízení a směrnic EU. 

5.10.4 Nakládání s nebezpečnými látkami a odpady 

Provozní kapaliny budou uskladněny v kanystrech, uložených v plechové vaně o 

objemu 1,25 násobku celkového objemu kanystrů. Vana umístěna nejlépe v přístřešku 

mimo přímé sluneční záření. 

Nebezpečné látky budou uskladněny v uzamykatelném skladovacím kontejneru 

v neporušených chemicky odolných nádobách s řádným označením.  

5.10.5 Hluk a vibrace 

V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 

stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti jsou prováděny 
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téměř výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve 

dnech pracovního klidu a o svátcích. 

Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 

činnosti:  

Pro denní dobu činí hygienický limit: 

a) při provádění stavební činnosti 8 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou: 

LAeq,T = 40 dB  t1= 8 hodin  

LAeq,s = LAeq,T + 10*lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB  

b) při provádění stavební činnosti 14 hodin v době mezi 7. a 21. hodinou:  

LAeq,T = 40 dB t1= 14 hodin  

LAeq,s = LAeq,T + 10. lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním 

prostoru 

 Základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB (§ 11, odst. 4 NV č.148/2006 Sb.)  

 Korekce na druh chráněného prostoru dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.)  

 Chráněné venkovní prostory - v denní době 0 dB  

 V noční době -10 dB  

 Korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.) +15 dB  

Z toho: LAeq,T = 65 dB pro denní dobu 

Hluk nepřekročí limity pro chráněný venkovní prostor a nebude tak negativně 

ovlivňovat občanskou výstavbu vzdálenou vzdušnou čarou přibližně 900 m. samotná 

stavba se nachází v průmyslové zóně. 

5.10.6 Nakládání s odpady 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky 381/2001 Sb. Katalog 

odpadu byly určeny tyto odpady, které budou vznikat při stavbě 

Odpady vznikající při zpracovávaných technologických postupech 

Číslo   název     kategorie 

03 01 05  odřezky, dřevěná deska   O 

17 04 05  železo a ocel    O 

17 01 01  beton     O 

17 02 01  dřevo     O 

17 05 04  zemina nebo kameny   O 

20 03 01  směsný komunální odpad  O 

15 01 01  papírové obaly    O 
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15 01 02  plastové obaly    O 

20 01 01  papír a lepenka    O 

17 90 04  stavební a demoliční odpady  

neuvedené pod čísly 17 09 01,  O 

17 09 02 a 03 

17 02 03  Plasty     O 

80111   Odpadní barvy a látky obsahující 

   Organická rozpouštědla   O 

Zatřídění odpadu je provedeno dle vyhlášky 381/2001 Sb. která obsahuje katalog 

odpadů. Odpady budou předány oprávněné osobě. Nakládání s odpady bude probíhat 

podle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. A dle vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro nakládání s odpady v této fázi výstavby byly stanoveny tyto kontejnery:  

 Kontejner na stavební odpad o objemu 8 m
3
 

 Kontejner sada tříděný odpad – papír, sklo, plast, směsný (1,2 m
3
 pro každý typ) 

 Kontejner na ocelový šrot o objemu 8 m
3
 

Výše uvedené kontejnery budou umístěny u hlavního vjezdu na staveniště, viz výkresy 

ZS. Kontejnery musí být označeny podle druhu ukládaného odpadu. Stavební odpad 

bude minimálního množství a jeho převážnou část budou tvořit obaly dodávaných 

výrobků. Kontejnery budou odváženy podle potřeby a požadavků stavbyvedoucího 

nebo pověřené osoby a nahrazovány prázdnými.  

Likvidaci a odvoz odpadů zajistí firma OZO Ostrava s.r.o. Sběrný dvůr a sídlo 

společnosti se nachází v těsné blízkosti stavby (700 m).  
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6.1 Úvod kapitoly 

Kapitola se zabývá návrhem optimální a v místě dostupné strojní sestavy. Uvedeny jsou 

všechny hlavní stavební stroje použité při výstavbě. Součástí přílohy P6.1 je i časový 

plán nasazení strojů, navržený na základě objektového časového plánu celé stavby. 

Stavební stroje jsou seřazeny postupně podle použití v jednotlivých etapách stavby 

podle toho, jak byly uvedeny v kapitole č. 3. 

6.2 Hlavní strojní sestava 

6.2.1 Nákladní automobil (sklápěč) Iveco MP410 E 44 

Nákladní automobil bude sloužit po celou dobu provádění zemních prací. Jedná se o 

stroj dodavatele stavby Jankostav s.r.o. (k dispozici 2 ks). Rozměry viz následující 

obrázek. 

Obrázek 6.1 Schéma rozměrů nákladního automobilu Iveco MP410 E 44 [18] 

Technické parametry: 

 Užitné zatížení   13 455 kg 

 Pohon     8x8 

 Výkon motoru   324 kW (12 882 ccm) 

 Stoupavost při 35000 kg  56,0 % 

 Maximální rychlost   80 km/h (omezovač) 

 Maximální technická hmotnost: 30 750 kg 

 Rozměry ložné plochy (š*v*d): 2300*1500*5600 mm  
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Obrázek 6.2 Foto stroje Jankostav s.r.o. [8]  

6.2.2 Pásové rypadlo – Mecalac 714 MC 

Multifunkční pásové rypadlo bude na stavbě využíváno pro likvidaci a bourání 

betonových ploch při přípravě území a dále pro hloubení rýh a jam. Firma Jankostav 

avizuje na svých internetových stránkách k tomuto rypadlu bohaté příslušenství, mezi 

které patří sada rýpacích lopat různých šířek a také sbíjecí kladivo. Stroj je vybaven 

rychloupínacím zařízením ActiveLock pro snadnou výměnu příslušenství. 

Obrázek 6.3 Technické schéma stroje Mecalac 714 MC [19] 
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Technické parametry: 

 „Provozní hmotnost   13.5 t 

 Výkon motoru    87 kW 

 Objem lopaty (SAE)   0,050 - 0,290 m3 

 Max. hloubkový dosah   4800 mm 

 Max. výškový dosah   8600mm 

 Úhel vybočení výložníku  ± 60° 

 Varianty podvozku   radlice 

 Rychlost    5,5 km/h 

 Maximální nosnost  6,2 t“ [20] 

Obrázek 6.4 Dosahy stroje Mecalac 714 MC [19] 

6.2.3 Liebherr 541 – kolový nakladač pro sejmutí ornice 

Nakladač Liebherr 541 bude sloužit k snímání ornice. Vzhledem k vyrovnané bilanci 

snímání a dostatku volných ploch pro skladování a rozprostření přebytečné ornice na 

pozemku jsem jej zvolil v kombinaci s následujícím strojem Liebherr L 524 jako 

základní sestavu pro plošnou skrývku namísto dozeru, který by stejně vyžadoval při své 

práci nakladač. Stroje jsou opět k dispozici od dodavatele Jankostav s.r.o. 
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Technické parametry: 

 Hmotnost    14500 kg 

 Motor    Liebherr D906TB 

 Výkon motoru   118 kW 

 Objem lopaty (SAE)  3 m
3
 

 Rychlost (maximální)  21 km/h 

 Maximální nosnost  5 000 kg 

Obrázek 6.5 Foto stroje Liebherr 541 [8] 

6.2.4 Liebherr L524 – kolový nakladač sejmutí a přemístění ornice 

Druhý stroj firmy Jankostav s.r.o. pro sejmutí ornice. (a nakládání vybouraných 

betonových ploch). 

Technické parametry: 

 Hmotnost    12 700 kg 

 Výkon motoru   81 kW 

 Objem lopaty (SAE)  3 m
3
 

 rychlost (maximální)  24 km/h 

 pohon    4x4 
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Schéma stroje Liebherr L524 [19] 

6.2.5 Rypadlo-nakladač JCB 4 Cx 

JCB 4 Cx bude k dispozici průběžně prakticky po celou dobu stavby. Tento 

multifunkční stroj má možnost použití paletovacích vidlí s nastavitelnou šířkou, různých 

šířek a velikostí rýpacích lopat podkopu a také přední radlici, se kterou může provádět 

terénní úpravy v závěru stavby. Na počátku bude využit při hloubení jam, přípojek a 

nakládání pokácených stromů pomocí přední radlice. Možné příslušenství je i sbíjecí 

kladivo, příkopové nebo profilové lopaty. 

Obrázek 6.6 Schéma rozměrů stroje JCB 4 Cx [21] 
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Technické parametry: 

 Hmotnost (provozní)    8660 kg 

 Výkon motoru    81 kW 

 Objem lopaty (SAE)   1,3 m
3
 

 rychlost (maximální)   38,1 km/h 

 pohon     4x4 

 Nakládací výška   3180 mm 

 Výsypná výška   2690 mm 

 Nosnost do max. výšky  4378 kg 

 Maximální hloubka hloubení  5880 mm 

 Maximální nakládací výška  4730 mm 

 Maximální pracovní výška   6260 mm 

 Dosah podkopu   5400 mm 

 Rypná síla lopaty   62,28 kN 

Obrázek 6.7 Schéma rozměrů stroje JCB 4 Cx [21]  
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6.2.6 Nákladní automobil MAN 26.364 s hydraulickou rukou HIAB 200C-4 

Tento nákladní automobil může díky své hydraulické ruce s možností připojení drapáku 

sloužit jako alternativní stroj pro odvoz a nakládku kmenů a větví při kácení dřevin a 

bude také používán při stavbě zařízení staveniště. 

Parametry dosahu a maximální hmotnosti vyhovují pro dovoz a osazení stavebních 

buněk (maximální hmotnost 2640 kg). Diagram nosnosti je uveden na následujícím 

obrázku.  

Obrázek 6.8 Foto Man 26.364 s hydraulickou rukou HIAB [22]  

Obrázek 6.9 Zatěžovací diagram hydraulické ruky HIAB [23] 

  



155 

 

6.2.7 Tahač návěsů Scania R 420 a klanicový návěs Krone 

Mnou navržená souprava tahače a valníku, bude sloužit k dovozu hlavních ocelových 

prvků. Tahač jsem vybral s ohledem na jeho příznivé rozměry výšku – 3,54 m, délku 

5,93 a šířku 2,5 m. Dalšími parametry jsou výkon a možná maximální hmotnost 

soupravy – viz technické informace. Valník byl zvolen pro svou dostatečnou ložnou 

délku, která s rezervou vyhovuje pro nejdelší prvky a umožní tak bezpečnou 

manipulaci. 

Technické parametry – tahač: 

 Motor    přeplňovaný vznětový šestiválec 

 Zdvihový objem  11 700 cm3 

 Max. výkon   309 kW při 1800 ot/min 

 Točivý moment  2100 N.m při 1100 – 1400 ot./min 

 Převodovka   dvanáctistupňová Opticruise 

 Brzdy    kotoučové ABS, ESP, EBS 

 Provozní hmotnost  7300 kg 

 Max. hmotnost soupravy 42 000 kg 

 Max. rychlost   90 km/h 

  

Obrázek 6.10 Technická skica tahače Scania R 420 
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Technické parametry – valník Krone: 

 Celková hmotnost (technická): 39 000 kg 

 Zatížení náprav   27 000 kg 

 Zatížení točnice   12 000 kg 

 Vlastní hmotnost   cca 4 700 kg 

 Délka ložné plochy   13 500 mm 

 Celková šířka    2 550mm 

 Podlaha    povrch z ocelového žebrovaného 

     plechu 5/7 mm, přivařeného k rámu 

6.2.8 AMMANN ASC 150 – 15 t vibrační válec 

Pro zhutnění zemní pláně pod budoucí plochou hlavních stavebních objektů a 

podkladních vrstev komunikací bude použit silniční vibrační válec. 

Technické parametry: 

 Hmotnost (provozní)    14 380 kg 

 Výkon motoru    118 kW 

 Motor     Cummins QSB4.5-C160 Tier3 

 Pracovní šíře    2 200 mm 

 Odstředivá síla   325/233 kN 

 Frekvence    30/36 Hz 

Rozměry: 

 výška stroje     3 030 mm 

 šíře stroje    2 500 mm 

 délka stroje    5 686 mm 

Obrázek 6.11 Technická skica valníku  
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Různá provedení válce D – standardní hladký, PD – ježkový běhoun HD – Heavy duty 

(zlepšená trakce v terénu) 

Obrázek 6.12 Foto vibrační válec AMMANN ASC 150 [24] 

6.2.9 Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C 

Návrh autodomíchávače, byl určen dodavatelem betonové směsi. Certifikovaná 

betonárna Českomoravský beton používá nové domíchávače Stetter řady LIGHT LINE. 

Vybral jsem variantu AM 8 C na podvozku MAN TGM 26.340. Autodomíchávač bude 

sloužit jako primární dopravní prostředek pro betonáže po celou dobu výstavby 

Obrázek 6.13 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8C [25] 



158 

 

Rozměry k obrázku výše: 

A – Délka  6358  B – Šířka  2400 C – Buben  2300  

D – Výška  2482  E – Průjezd. v. 2507 G – Převis 1190 

H – Výsyp. v. 1084  (všechny uvedené rozměry jsou v mm) 

Technické parametry autodomíchávače a nástavby: 

 Pohotovostní hmotnost 30t 

 Užitná hmotnost  26,0t 

 Výkon motoru  340kW 

 Objem nástavby  8 m3 

 Poloměr otáčení  9 m 

 Otáčky bubnu   0,12/14 min-1 

6.2.10 Čerpadlo betonové směsi SCHWING STETTER S 31 X 

Autočerpadlo bude sloužit k sekundární dopravě betonu na staveništi. Díky dostatečné 

délce výložníku je možno ze strany betonovat i středové piloty (výložník pokrývá jednu 

loď haly) to je výhodné zejména z ekonomického hlediska. Časově bude čerpadlo 

nasazeno při všech etapách, kde se vyskytuje betonáž. 

Obrázek 6.14 Autočerpadlo SCHWING STETTER S 31 X [26] 

 Technické parametry výložníku: 

 „Vertikální dosah   30,5 m 

 Horizontální dosah   26,5 m 

 Skládání výložníku   RZ 

 Počet ramen    4 

 Dopravní potrubí   DN125 

 Délka koncové hadice  4 m 

 Pracovní rádius otoče  550 ° 

 Systém zapatkování   XH 
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 Zapatkování podpěr (předních) 6,21 m 

 Zapatkování podpěr (zadních) 5,70 m 

Technické parametry výložníku: 

 Pohon    380 l/min 

 Dopravní válec   230 x 2 000 mm 

 Hydraulický válec   110/75 mm 

 Počet zdvihů   19 min
-1

 

 Dopravované množství 96 m
3
/hod 

 Maximální tlak betonu 85 bar“ [26] 

Obrázek 6.15 Autočerpadlo SCHWING STETTER S 31 X dosahy výložníku [26] 

Obrázek 6.16 Dosah autočerpadla 
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6.2.11 Vysokozdvižný vozík Desta DVHM 3522 TX 

Vysokozdvižný vozík DESTA s terénní úpravou bude mít na stavbě široké uplatnění od 

přesunu materiálu, skládání palet a přesun menších břemen, až po pomoc při usazování 

šachet atd. jedná se o velmi ekonomické řešení. Desta bude na stavbě přítomna po celou 

dobu výstavby kromě přípravy území. 

Obrázek 6.17 Rozměry DESTY [27] 

Technické parametry: 

 „Nosnost     3 500 kg 

 Výkon motoru     39 kW 

 Rychlost jízdy s Q    28 km/h 

 Délka vidlic     1 200 mm 

 Výška vyjetého zvedacího zařízení  4 060 mm 

 Poloměr otáčení    3800 mm“ [27] 

6.2.12 Teleskopický manipulátor Liebherr TL 435 – 10 

Teleskopický manipulátor Liebherr buse dloužit pro montáž sekundárních konstrukcí 

SO 04, mezi které patří paždíky, opláštění, ztužidla, vzduchotechnická zařízení a také 

výplně otvorů zejména sekvenční vrata. Díky výborné stabilitě zajišťuje bezpečnost i při 

horších terénních podmínkách. 

Technické parametry: 

 „Celková hmotnost    8 785 kg 

 Výkon motoru     84 kW 

 Rychlost jízdy     40 km/h 

 Délka      6 145 mm 

 Výška vyjetého zvedacího zařízení  9 115 mm 

 Nosnost     3500 kg“ [28] 
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Obrázek 6.18 Rozměry TL 435 -10 [28] 

Obrázek 6.19 Zatěžovací diagram manipulátoru TL 435-10 [28] 
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6.2.13 Terénní plošina COMP 12DX 

Tato plošina bude sloužit při montáži ocelových konstrukcí, zejména pak střechy a 

opláštění. Je použitelná i na terénu (ve fázi hrubé horní stavby se předpokládá upravená 

pláň dostatečně únosná. V kombinaci s manipulátorem TL 435-10 bude tvořit montážní 

strojní sestavu. Z hlediska výšky a nosnosti je ideálně vhodná pro zamýšlené použití. 

„Vysokozdvižná plošina je plně ovladatelná ovládacím pultem, umístěným v pracovním 

koši, z kterého se ovládá zdvih i pojezd. Má velký pracovní koš s nosností 450 kg a 

s možností rozšíření koše o 1,2m.“ [29] 

Technické parametry: 

 „Typ terénu (vhodné i do)  nezpevněný terén 

 Celková hmotnost   4 080 kg 

 Maximální pracovní výška   12,4 m 

 Nosnost koše    450 kg 

 Průjezdná šířka   2,55 m 

 Průjezdná výška   1,8 m 

 Maximální boční dosah  1,2 m“ [29] 

Obrázek 6.20 Dosah a foto montážní plošiny COMP 12DX [29] 
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6.2.14 Autojeřáb Demag AC55 CITY 

Tento autojeřáb bude sloužit pro montáž sestavených mostových jeřábů do úrovně 

jeřábové dráhy (PS 01). V hale je navrženo celkem 6 těchto mostových jeřábů, které 

budou dovezeny po částech, sestaveny na připravené a zhutněné ploše před provedením 

podlah a desek – podrobně viz kapitola č. 5 – Technologický předpis montáže 

ocelových konstrukcí. Výše uvedeným jeřábem bude provedeno pouze finálních 6 

zdvihů osazení. Jeřáb bude zapůjčen od místní firmy Autojeřáby Malina z nedaleké 

městské části Moravská Ostrava (cca 8 km). Pro ostatní prvky při montáži haly, budou 

dimenzovány menší a levnější jeřáby. Průkaz jeřábu je součástí přílohy P6.1 Průkazy 

jeřábů. 

Obrázek 6.21 Rozměry autojeřábu Demag AC55 CITY [30] 

Technické parametry: 

 Maximální nosnost   55 tun na vyložení 3m 

 Teleskopický výložník  7,7m – 40m 
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 Špičkový výložník   7,3m – 13,8m 

 Úhly špičkového výložníku  0; 20; 35; 50 stupňů 

 Pohon kol a řiditelnost:  6x6x6 

 Provozní cestovní hmotnost  36 tun 

 Maximální protiváha   8,8 tun 

6.2.15 Autojeřáb Demag AC 30 CITY 

Tento jeřáb bude sloužit jako hlavní montážní mechanismus pro horní hrubou stavbu 

ocelové haly. Rovněž pro vykládku a předmontáž PS 01. Průkaz jeřábu je součástí 

přílohy P6.1 Průkazy jeřábů. 

Obrázek 6.22 Rozměry autojeřábu Demag AC30 CITY [30] 

 Maximální nosnost   30 tun na vyložení 3m 

 Teleskopický výložník  7,5 m – 30 m 

 Špičkový výložník   7,1 m – 13 m 
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 Úhly špičkového výložníku  0; 20; 35; 50 stupňů 

 Pohon kol a řiditelnost:  6x6x6 

 Provozní cestovní hmotnost  36 tun 

 Maximální protiváha   8,8 tun 

6.2.16 Samostavitelný jeřáb Liebherr 22HM 

Tento jeřáb pro zdvih břemen a vykládku a nakládku stavebního materiálu pro stavební 

objekt SO 04. Jeřáb je navržen co nejhospodárněji. Soupis hlavních břemen a posouzení 

je uveden v příloze P6.1 Průkazy jeřábů. 

Obrázek 6.23 Jeřáb liebherr 22 HM [31] 

Technické parametry:  

 Jmenovitý točivý moment   310 kNm 

 Maximální zatížení    4 t 

 Dosah s maximálním zatížením  9,9 m 

 Max. dosah/nosnost    30 m/1 t 

 Příkon      11 kW 

 Lana      2/4 

 Protizávaží     14400 kg 
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6.3 Ostatní drobné přístroje 

U těchto přístrojů není vypracován časový harmonogram nasazení. Období používání je 

uvedeno přímo u popisu. 

6.3.1 Kombinované kladivo HILTI TE 60 

Kombinované vrtací kladivo bude použito pro vrtání děr do betonu pro umístění 

chemických kotev. Předpokládané využití je v období zahájení montážních prací konec 

května – začátek června 2015. 

 

 

 

 

Obrázek 6.24 Kladivo HILTI TE 60 [32] 

 

Technické parametry:  

 Síťová přípojka     230V/400V – 50Hz 

 Příkon      4kVA při 80A 

 Svařovací proud    55 – 160A 

 Průměr elektrody    2,0 – 4,0 mm 

 Napětí při chodu naprázdno   48V 

6.3.2 Svářecí agregát EinhellBT – EW 160 Blue 

Svářecí agregát bude použit pro sváry při montáži OK. Předpokládané využití je 

v období montážních prací konec května – září 2015. 

Technické parametry:  

 Síťová přípojka     230V/400V – 50Hz 

 Příkon      4kVA při 80A 

 Svařovací proud    55 – 160A 

 Průměr elektrody    2,0 – 4,0 mm 

 Napětí při chodu naprázdno   48V 

 Jištění      16 (A) 
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Obrázek 6.25 Svářecí agregát EinhellBT [32] 

6.3.3 Úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 

Úhlová bruska bude sloužit k dořezávání betonových prvků a zakracování přečnívající 

výztuže. Je vybavena pojistkou zastavující kotouč při zpětném rázu. Dále ochranou před 

opětovným zapnutím bránicí samočinnému spuštění nářadí po výpadku proudu. 

Předpokládané využití od února 2015 do ukončení stavby. 

Technické parametry: 

 Jmenovitý příkon   2.200W  

 Volnoběžné otáčky   6.500min-1  

 Závit hřídele brusky   M 14  

 Hlavní rukojeť   Násada 

 Průměr kotouče   230 mm 

 Hmotnost bez kabelu (EPTA) 5,4kg  

Obrázek 6.26 Bosch GWS 22-230 LVI [33] 

6.3.4 Motorová pila HUSQVARNA 235 E – SERIES 

Motorová pila bude sloužit k řezání při odstranění určených dřevin a křovin a také k 

dořezu drobných dřevěných prvků, hranolů v průběhu výstavby. Předpokládané využití 

je po celou dobu výstavby 
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Technické parametry pily: 

 Výkon     1,3 / 1,7kW/HP 

 Objem válce    34,4 ccm 

 Délka lišty    33 – 40cm 

 Hmotnost    4,7kg 

Obrázek 6.27 HUSQVARNA 235 E – SERIES [34] 

6.3.5 Míchačka LS 190l 

Bubnová míchačka bude sloužit pro míchání pytlované omítkové směsi. V montované 

variantě bude použita i pro doplňkové míchání dobetonávek a zálivek mezi 

prefabrikáty. Míchačka je vybavena věncem z litiny, ocelovým pastorkem a kolečky pro 

snadný transport. Předpokládané využití duben – prosinec 2015. 

Technické parametry míchačky LS190l: 

 Motor     elektrický, napětí 230V – 50Hz. 

 Výkon     700W 

 Objem bubnu celkový  190l 

 Hmotnost    68kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.28 míchačka LS190L [35] 
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6.3.6 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor – DYNAPAC AH 25S 

Ponorný vibrátor betonové směsi vysokofrekvenční. Bude sloužit pro hutnění betonové 

směsi v bednění. Předpokládané využití duben – říjen 2015. 

Obrázek 6.29 DYNAPAC AH 25S [36] 

Technické parametry ponorného vibrátoru: 

 Napětí     230V/1600W. 

 Rozměry    337x205x200 mm 

 Ochrana    proudový chránič 

 Hmotnost    6,6kg 

6.3.7 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH 

Plovoucí vibrační lišta bude použita k vytvoření rovného povrchu monolitických desek. 

Bude zajišťovat potřebnou kvalitu práce. Předpokládané využití duben – říjen 2015. 

Technické parametry vibrační lišty: 

 Hmotnost:    15kg  

 Výkon:    0,81kW  

 Motor:     Honda GX 25 

Obrázek 6.30 Plovoucí vibrační lišta Enar QZH [37] 
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6.3.8 Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 

Nivelační přístroj bude sloužit pro měření výškových hodnot jednotlivých objektů 

stavby, zejména při montáži a osazení prvků skeletu. Pro práci se zařízením je potřeba 

lať a stativ. Předpokládané po celou dobu výstavby. 

Technické parametry nivelačního přístroje: 

 Přesnost    2 mm/km  

 Zvětšení    26x  

 Průměr objektivu   30 mm 

 Pracovní rozsah   100 m 

Obrázek 6.31 Nivelační přístroj DeWALT DW096PK [38]  

6.4 Časové nasazení hlavních strojů 

Tato problematika je zpracována v příloze P6.2. nasazení strojů je zde uvedeno 

přehledně společně s časovým plánem výstavby. 
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Úvod kapitoly technická zpráva zařízení staveniště 

V této kapitole je zpracován návrh zařízení staveniště, včetně výpočtů pro zjištění 

potřeb energií, určení ploch pro skladování, příjezdových vozovek a podobně. Na 

základě prostudování širších okolních vztahů, vazeb, projektové dokumentace a 

navržených technologií, jsem se snažil zvolit nejvhodnější návrh zařízení staveniště. 

S ohledem na proměnlivé potřeby v průběhu výstavby bude zařízení staveniště 

rozděleno na tři fáze včetně vypracování výkresu ke každé fázi.  

7.1 Identifikační údaje 

Uvedeny, viz oddíl 1.1. 

7.2 Popis staveniště 

Předmětem investorského záměru je výstavba objektů Logistického centra HEMAT 

ve stávajícím areálu firmy Linde Gas a.s. v Ostravě Hrabové. Stávající oplocený areál 

firmy Linde a.s. (bývalý areál Technoplynu) je situován v průmyslové zóně mezi 

stávající silnicí II/477 Kunčice-Vratimov a trati ČD Ostrava – Kunčice – Vratimov. 

V současnosti je vlastníkem většiny pozemků v areálu firma Linde a.s. Kapacita areálu 

přesahuje objem současné výroby a firma Linde tak odprodala parcelu 2272/1 a 2202 

investorovi. Hlavním stavebním pozemkem je parcela 2272/1 obdélníkového tvaru o 

výměře 27 240 m
2
 byla odkoupena investorem od firmy Linde Gas a.s. Stavební 

pozemek zabírá přibližně čtvrtinu severní části původního areálu. Plocha pozemku má 

minimální převýšení. Původní objekty byly ve své nadzemní části sanovány a plocha 

pokryta zeminou tl. 10 cm a ozeleněna. Zbývající plochu cca 30% pokrývají betonové 

vnitrozávodní komunikace a zpevněné plochy. 

Stavební pozemek je ze tří stran oplocen. Západní strana je oplocena ocelovým plotem 

s rámovými poli výšky 2,1 m s ostnatým drátem. Severní hrana je výšky 2,4 m 

z vlnitého plechu. V místě průjezdu vlečky je automatická brána opatřena kamerovým 

systémem ovládána dispečerem Linde. Východní hranice sousedící s areálem stavební 

firmy Jankostav je z betonových dílců na výšku 2,2 m vsunutých mezi ocelové sloupky. 

Dopravní napojení je možno dvojí. Hlavní příjezd na staveniště je odbočkou skrze 

vrátnici Linde a dále po vnitro-areálových komunikacích. Vedlejší vjezd je stávající 

severovýchodní brána z ulice Štěpáňkova, která bude využívána především 

subdodavatelem Jankostav s.r.o.  

Na sousední parcele 2202, která byla investorem také zakoupena, je po změně 

územního plánu plánován samostatný vjezd do areálu, v rámci řešených etap však 

nebude tento pozemek využit.  
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7.3 Základní koncepce zařízení staveniště 

Koncepce zařízení staveniště se řídí dle objektového časového plánu, uvedeného 

v příloze P8.1. Výstavba se dělí na tyto etapy: 

1. etapa: 1. 10. 2014 – 24.2/2015 

Začátek výstavby: příprava území, sejmutí ornice, odstranění křovin, oplocení uvnitř 

areálu, přípojky a kanalizace (budování a provoz ZS fáze I.) 

2. etapa: 25. 2. 2015 – 19. 5. 2015 

Výkopové práce a základy pro SO 03 a SO 04 (provoz ZS – fáze I.) 

3. etapa: 27. 5. 2015 – 15. 9. 2015 

Montáž ocelové konstrukce haly SO 03 a výstavba hrubé vrchní stavby SO 04. 

(rozšíření a provoz ZS – fáze II.) 

4. etapa: 16. 9. 2015 – 16. 2. 2016 

Dokončovací práce hlavních stavebních objektů (úprava a provoz ZS – fáze III.) 

5. etapa: 16. 2 2016 – 1. 3. 2016 

Dokončovací práce na ostatních stavebních objektech, výsadba zeleně, vnější osvětlení. 

(provoz ZS fáze III. a postupná likvidace ZS) 

Návrh zařízení staveniště dělí na tři etapy 

Zařízení staveniště by se mělo v průběhu stavby přizpůsobovat potřebám stavebních 

procesů a technologie výstavby. Proto jsem se rozhodl vypracovat tři fáze zařízení 

staveniště, které vycházejí z reálné situace a podmínek a také z odhadu počtu 

zaměstnanců (problematika řešena v kapitole č. 8 časový plán výstavby). V příloze P7.4 

je uveden harmonogram ZS společně se zjednodušeným objektovým časovým 

harmonogramem. 

Při realizaci fáze I. bude s výhodou využito možnosti použití sociálního zázemí 

v administrativní budově Linde (vzdálené asi 120 m od těžiště stavby) a také vlastní 

sociální zázemí pro zaměstnance stavební firmy Jankostav s.r.o., jejíž stavební dvůr 

přímo sousedí se stavebním pozemkem z východní strany. Nejbližší přístup do areálu je 

skrze severovýchodní bránu staveniště. Budování ZS rovněž nebude zahrnovat 

oplocení. Vnější oplocení areálu je vyhovující. Vnitřní oplocení bude vybudováno jako 

jeden z prvních stavebních objektů (SO 17). Areál je hlídaný a přístup do něj je pouze 

povolaným osobám přes vrátnici Linde. Výše uvedená fakta umožní ekonomičtější 

návrh ZS. 

Dopravní napojení je na vnitropodnikové komunikace Linde. Vjezd na stavební 

pozemek je skrze již výše uvedenou stávající severovýchodní bránu z ul. Štěpáňkova 

pro staveništní komunikace budou využity stávající panelové komunikace. Část těchto 
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komunikací v kolizi s budoucími stavebními objekty, nebo rozsahem zemních prací, 

bude odstraněna. Rozsah bourání je uveden v P7.1. 

Většina plochy stávajícího stavebního pozemku bude zastavěna hlavními stavebními 

objekty, zpevněnými plochami a parkovišti. Pro objekty zařízení staveniště bylo nutno 

zabrat část zatravněné plochy, která je dimenzována na celou potřebu výstavby. Plocha 

bude tvořena násypem z recyklátu a hutněna na Edef,2 = 60 MPa. 

Při realizaci stavby nebudou budovány skladovací plochy. Nepotřebnost budování 

skladovacích ploch vyplývá z místních podmínek. Z počátku výstavby (fáze I.) budou 

pro skladování využívány stávající panelové plochy. V pozdějších fázích II. a III. bude 

možno využívat pro skladování materiálu podkladní zhutněné vrstvy komunikací a po 

dohotovení samotné komunikace, budované v rámci SO 06, které pokrývají 70% plochy 

stavebního pozemku. 

Část odtěžené ornice bude uložena na severní stranu staveniště (viz P7.1), kde bude 

vytvořena figura o maximální výšce 1,5 m. Ornice uložená na staveništi bude použita 

pro pozdější ozelenění. Zbylý přebytečný výkopový materiál bude sloužit pro srovnání 

pozemků investora. 

Staveniště bylo napojeno na zdroj vody a elektrické energie a na splaškovou kanalizaci. 

Přípojky byly realizovány z těchto přípojných bodů: 

 Splašková kanalizace vedoucí do ČOV – nově budovaná v rámci SO – 

kamenina DN 500 

 Areálový vodovod Linde – litina Ø 63 mm – skrze vodoměrné a revizní 

šachty viz příloha P7.1 

 Elektřina – kabel NN Cu 4x16 mm napojený na trafostanici SO 13 

Připojení na stávající vodovod bylo smluvně ujednáno s firmou Linde a.s. Elektrická a 

splašková kanalizace jsou nově budované stavební objekty ve vlastnictví investora.  

Z kioskové trafostanice je veden kabel do hlavního staveništního rozvaděče. Hlavní 

rozvaděč je umístěn v blízkosti buněk vedení stavby. Na tento rozvaděč jsou dále 

napojeny stavební buňky a také univerzální staveništní rozvaděče, které budou 

rozmístěny po staveništi podle potřeby. 

Sanitární, hygienické, obytné buňky, které májí vlastní hygienické zázemí jsou 

napojeny pomocí hadic 3/4" stejně jako míchací centrum ve II. a III. fázi stavby. 

Splašková kanalizace je DN100. Dešťová voda bude odtékat do stávajících 

kanalizačních vpustí. 
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7.4 Objekty zařízení staveniště 

7.4.1 Technický popis kontejnerů (technické informace převzaty viz [39]) 

a) Nosná konstrukce 

Je tvořena ocelovým rámem, svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 

svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je 

opatřen antikorozním nátěrem a dvousložkovým finálním lakem. 

Standardně obytný kontejner není opatřen otvory pro manipulaci 

vysokozdvižným vozíkem. 

b) Stěny 

Tvoří lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, 

minerální vlna tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými 

výztuhami, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové 

konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná 

dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. 

U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. Hodnota součinitele 

prostupu tepla: U = 0,56W/m2K. 

c) Střecha 

Nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna 

tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové 

konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná 

dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů. Svod 

vody PVC trubkami v rohových sloupech. Nosnost (zatížení): standardně 

1,5kN/m
2
. Tepelný prostup činí U = 0,56W/m

2
K . Hodnota součinitele 

prostupu tepla: 0,43W/m
2
K. 

d) Podlaha 

Užitné zatížení 2,5kN/m²; U = 0,56W/m²K podlahová krytina: šedé PVC, 

tl. 1,5 mm; nosná vrstva: dřevotřískové desky, tl. 22 mm; parozábrana: 

PE folie, tl. 0,2 mm tepelná izolace: minerální vlna, tl. 60 mm; spodní 

krytí: pozinkované ocelové plechy, tl. 0,55 mm. 

e) Manipulace 

Jeřábem za manipulační oka v rozích nosného rámu dle ISO normy, 

manipulace vysokozdvižným vozíkem není možná. 

f) Požadavky na základy 

Kontejnery musí být uloženy na vodorovnou plochu s toleranci max. 10 

mm/2m; možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové 

panely, pásy nebo patky. 
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7.4.2 Kanceláře 

Pro kancelářské účely stavbyvedoucího generálního dodavatele a mistrů je použit – 

Obytný kontejner Standard 3m se zvětšenou šířkou. Dále je použit kontejner Standard I. 

Obytný kontejner – Vrátnice. Kontejnery jsou uloženy na zpevněnou manipulační 

plochu. Počty použitých kontejnerů se liší v průběhu výstavby. Harmonogram jejich 

časového nasazení je k nahlédnutí viz příloha P7.4. 

Obytný kontejner Standard 3m (pro mistry a stavbyvedoucího a také jako šatny): 

Vnější rozměry: 

A = 6055x2435x2820 mm (SV – 2500 mm) 

Základní vybavení: 

1. Elektroinstalace 

Vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN); rozvaděč s 

proudovým chráničem. FI jistič – 1 ks, jistič 10 A – 1ks, jistič 16 A – 2ks; venkovní 

přípoj pomocí zásuvek 380V / 32A; uzemnění vyvedeno při dolním rámu; zářivka 

1x36W – 2 ks, lustrový vypínač – 1 ks, zásuvka – 2 ks, zásuvka pro topení – 1 ks. 

Topidlo 2 KW – 1ks. 

2. Dveře 

Venkovní jednokřídlé ocelové, 875/2000 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 

třemi klíči – 1 ks. 

3. Okna 

Plastové okno 1 800 / 1 200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou; za 

příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž. 

4. Ostatní 

 

Obrázek 7.1 Půdorys obytný kontejner Standard 3m [39] 
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Obytný kontejner Standard I (přípraváři, mistři subdodavatele, TDI a vrátnice jih): 

Vnější rozměry: 

A = 6055x2435x2820 mm (SV – 2500 mm) 

Základní vybavení: 

1. Elektroinstalace 

Vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN); rozvaděč s 

proudovým chráničem. FI jistič – 1 ks, jistič 10 A – 1ks, jistič 16 A – 2ks; venkovní 

přípoj pomocí zásuvek 380V / 32A; uzemnění vyvedeno při dolním rámu; zářivka 

1x36W – 2 ks, lustrový vypínač – 1 ks, zásuvka – 2 ks, zásuvka pro topení – 1 ks. 

Topidlo 2 KW – 1ks. 

2. Dveře 

Venkovní jednokřídlé ocelové, 875/2000 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 

třemi klíči – 1 ks. 

3. Okna 

Plastové okno 1 800 / 1 200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou; za 

příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž. 

Obrázek 7.2 Půdorys obytný kontejner Standard I [39] 

Obytný kontejner Dvojče (Zasedací místnost): 

Vnější rozměry: 

A = 6055x4856x2820 mm (SV – 2500 mm) 

Základní vybavení: 

1. Elektroinstalace 

Vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN); rozvaděč s 

proudovým chráničem. FI jistič – 1 ks, jistič 10 A – 1ks, jistič 16 A – 2ks; venkovní 

přípoj pomocí zásuvek 380V / 32A; uzemnění vyvedeno při dolním rámu; zářivka 
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1x36W – 4 ks, lustrový vypínač – 1 ks, zásuvka – 4 ks, zásuvka pro topení – 2 ks. 

Topidlo 2 KW – 2ks. 

2. Dveře 

Venkovní jednokřídlé ocelové, 875/2000 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 

třemi klíči – 1 ks. 

3. Okna 

Plastová okna 2x 1 800 / 1 200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou; 

za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž. 

Obrázek 7.3 Půdorys kontejner dvojče [39] 

Obytný kontejner OK09: (pro vrátnici sever) 

A = 4 000x3000x2820 mm (SV – 2500mm) 

Základní vybavení: 

1. Elektroinstalace 

vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN); rozvaděč s 

proudovým chráničem FI a jističi – 1 ks; venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32A; 

uzemnění vyvedeno při dolním rámu; zářivka 1 x 58W – 2ks, světlo 60W – 1 ks, 

lustrový vypínač – 1ks, zásuvka – 1ks, zásuvka pro topení – 1ks. 

2. Dveře 

Venkovní jednokřídlé ocelové, 811/1 968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 

třemi klíči – 1ks; 
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3. Okna 

Plastové okno 1 200/1 200 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou roletou; za 

příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž. 

Obrázek 7.4 Obytný kontejner OK09 [39] 

7.5 Provozní zařízení staveniště 

Provozní zařízení staveniště tvoří přípojka vodovodu, přípojka elektřiny, sklady a 

skládky popsané níže. Telefonní zabezpečení bude zajištěno pomocí mobilních telefonů. 

7.5.1 Myčka nákladních aut 

Při provádění zemních prací (příprava území, přípojky, výkopy základů) bude docházet 

ke značnému znečištění vozidel. Z tohoto důvodu byla na staveništi navržena jedna 

roštová myčka nákladních aut. Myčka je vybavena vlastní odkalovací nádrží s objemem 

15 m
3
. Z široké nabídky myček jsem zvolil mycí rampu Express Top. Jednoznačné 

výhody této rampy jsou: 

 Žádná nebo minimální stavební příprava. 

 Snadný přesun zařízení mezi stavbami. 

 Automatické zapínání a vypínání ostřiku.  

 Rychlá elektroinstalace pouze do zásuvky /"pětikolíkem"/ (typ 4m).  

 Rychlá instalace propojovacích hadic pomocí rychlospojek.  

 Automatické vynášení nečistot z 15m
3
 

 Celková doba instalace 2-4 hod. 

 Lze dodat varianty s roštem dlouhým 4m, 6m nebo 10m. 

 Voda v myčce cirkuluje. 

Sedimentační nádrž je umístěna na zemi. Myčka bude umístěna na stávající zpevněnou 

panelovou plochu s dostatečným nájezdem a výjezdem pro narovnání vozidel. 
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Technické parametry: 

 Rozměry: 13,3 (d) x 6,9 (š) x 2,5 (v) 

 Dopravní rozměry: rozložená na 12 m platu bez bočnic (není nadrozměrný 

náklad) 

 Hmotnost: 8 t (včetně nádrže); 5,3 t roštová část pro montáž bude použit jeřáb 

Demag AC 30 City. 

 Připojení vody: 1,5“- 2“ hadice s kohoutem, včetně T-kusu pro připojení hadice 

k dočištění ručně 

 Mycí systém: čerpadlo FlyGT výkon: 2 x 6,5 kW; množství vody 2500l/min při 

1,8 bar 

 Příkon: 400 V/50 Hz, cca 16 kW, přívod energie kabelem 5x15 mm
2
 

Připojení elektrické energie je dohodnuto ze stavebního dvora od subdodavatele 

zemních prací Jankostav s.r.o. 

Vodovodní připojení bude na odbočku stávající vodoměrné šachty v areálu. 

Usazené kaly jsou ze sedimentační nádrže automaticky dopravovány do přistaveného 

kontejneru. Jedná se o zeminu ze staveniště při pochybách možno posouzení 

akreditovanou kanceláří. 

7.5.2 Kontejnery na odpad 

Na staveništní odpad budou užívány tři druhy kontejnerů. Pro drobný odpad bude 

použita sestava čtyř plechových kontejnerů o objemu 1,1 m
3
 na sklo, plasty, papír a 

směsný komunální odpad. Příklad kontejneru bez rozlišovacího označení je uveden na 

obrázku níže včetně technického popisu. Kontejnery budou pravidelně vyváženy firmou 

OZO Ostrava s. r. o. 

  Obrázek 7.5 Kontejner 1,1 m
3
 [40] 
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Dále bude pro stavební odpad použito čtyř ocelových vanových kontejnerů o objemu 8 

m
3
. Kontejnery jsou stohovatelné. Tři kontejnery budou opatřeny vraty. Jeden kontejner 

pro kal z myčky aut bude uzavřený. Rozměry kontejneru jsou 3,27(l) x 2 (š) x1,3 (v) m. 

na vizualizaci níže je vidět zamýšlená sestava ZS fáze I. se dvěma kontejnery. 

Obrázek 7.6 Kontejnery na staveništní odpad 8 m
3
 

7.5.3 Skládky 

Na staveništi budou vymezeny skládky v potřebném rozsahu, které se v průběhu 

výstavby budou přizpůsobovat potřebám a použité technologii. Plochy a umístění 

skládek jsou uvedeny ve výkresových přílohách k této kapitole (P7.1 až P7.3). V první 

fázi bude využito stávajících panelových ploch. Po vybudování první fáze komunikací 

vznikne hutněný podklad budoucích parkovacích a odstavných ploch zabírající cca 2/3 

plochy staveniště, který je z hlediska únosnosti a požadavků na skladování materiálu 

vyhovující. Skladovací plocha pro dodávku ocelových konstrukcí vznikne taktéž po 

vytvoření hutněného podkladu podlahy v hale. Plochy uvnitř půdorysu haly budou 

využívány pro také pro dokončovací práce na halovém objektu. 

7.5.4 Sklady 

Pro účely skladování nářadí a ostatního drobného materiálu budou použity skladovací 

kontejnery firmy STG trade, s.r.o. Podle fáze a potřeb stavby je počítáno s 1-3 kusy 

těchto kontejnerů. 

Skladový kontejner 20" 

A = 6055x2435x2600 mm 

Základní vybavení: 

1. Dveře 

Venkovní dvoukřídlé ocelové, 2300/2350 mm, s tyčovým zavíráním se západkou a 

třemi klíči – 1 ks. 
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Příplatkové vybavení 

1. Elektroinstalace 

Kontejner neobsahuje elektroinstalaci. 

2. Záchytná vana 

S ocelovým pozinkovaným roštem (zvýšené užitné zatížení podlahy). 

3. Vnější povrchová úprava 

Nástřik dvousložkovou PUR barvou, odstíny dle katalogu. 

Obrázek 7.7 Skladový kontejner 20" [39] 

7.6 Hygienické a obytné zařízení staveniště 

V první fázi stavby nebude použito žádných samostatných sanitárních kontejnerů. Voda 

pro pití a WC budou dostupné v kontejneru kuchyňky.  

V pozdějších fázích výstavby bude na staveništi větší počet pracovníků 

subdodavatelských firem. Jako primární WC a umývárny budou sloužit hygienické 

kontejnery SAN20-01. Počet a harmonogram nasazení viz P7.4. 

Sanitární kontejner – SAN20-01 

A = 6 055x2435x2800 mm 

Základní vybavení: 

1. Elektroinstalace 

Vedena ve stěnách a stropě (provedení podle platných ČSN, DIN); rozvaděč s 

proudovým chráničem FI a jističi – 1 ks; venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32A; 

uzemnění vyvedeno při dolním rámu; zářivka 1 x 36 W – 2 ks, zásuvka – 2 ks, zásuvka 

pro topení – 1 ks. 

2. Dveře 

Venkovní jednokřídlé ocelové, 811/1 968 mm, s těsněním, cylindrickým zámkem a 

třemi klíči – 1 ks; vnitřní dřevěné dveře, foliované, 811/1968 mm – 1 ks. 
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3. Okna 

Plastové okno 900/1 200 a 600/600 mm, otvíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 

roletou; za příplatek venkovní pozinkovaná ocelová okenní mříž. 

4. Ostatní 

2xWC, 2x sprchový box, 5x umyvadlo, 2x pisoár; 1x bojler 180 l na přípravu TUV 

přívod vody 3/4” trubkou, odpady plastovou trubkou ∅100 mm; větrací mřížky v 

obvodových stěnách. 

Obrázek 7.8 Sanitární kontejner SAN20-01 [39] 

7.7 Oplocení staveniště 

Je ze tří vnějších stran stávající (sever, východ, západ). Na severovýchodní straně se 

nachází stávající brána areálu vedoucí na ulici Štěpáňkova. 

Uvnitř areálu bude na hranici Linde-Hemat vybudováno jako SO 17 včetně vjezdové 

brány. Vjezd bude opatřen posuvnou elektrickou bránou šířky 6 m. Budované oplocení 

je ocelové výšky 2,1 m. 

7.7.1.1 Staveništní komunikace 

Provoz na staveništi bude v první fázi výstavby probíhat po stávající panelové 

komunikaci, která probíhá celým stavebním pozemkem. Šířka komunikace je 

proměnlivá. Zřetelně je vidět v příloze P7.1 včetně zakótování. V pozdějších fázích 

dojde k překrytí staré panelové komunikace novým asfaltovým povrchem. Nově 

vytvořené plochy (cca 2/3 areálu) budou sloužit jako odstavné, manipulační a parkovací 

plochy. Podklad bude zhutněn na Edef,2 = 60 MPa, což je hodnota dostatečná pro těžkou 

dopravu i skladování materiálu. Staveniště bude průjezdné po celou dobu výstavby. 

Parkoviště osobních automobilů je možné na odstavných plochách uvnitř areálu. Při 

povolení firmy Linde a.s. i uvnitř sousedního areálu. Před vrátnicí Linde a.s. se nachází 

parkoviště pro přibližně 30 automobilů. Stavební stroje budou odstaveny na stávajících 

zpevněných plochách staveniště. 
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7.8 Nasazení montážních strojů 

Nasazení montážních mechanismů je uvedeno v příloze P6.2. Pro dopravu bude použito 

nákladních automobilů. Navržené stroje pro řešené technologické varianty stavby jsou 

specifikovány v kapitole č. 6 – Návrh strojní sestavy. Jako zvedací mechanismus pro 

montáž ocelových konstrukcí byl navržen – autojeřáb Demag AC 30 City. Pro osazení 

PS 01 mostových jeřábů bude použit Demag AC 55 City. Pro potřeby při výstavbě SO 

04 – administrativního přístavku bude sloužit samostavitelný jeřáb Liebherr 22HM. 

7.8.1 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Po dobu výstavby bude stavba napojena na podružné mobilní staveništní měření 

dodavatele. Přípojný bod je budovaný SO 13 – trafostanice a přípojka VN. Na 

trafostanici bude napojen hlavní staveništní rozvaděč, na který budou podle potřeby 

napojeny dílčí staveništní rozvaděče. Výpočet maximálního příkonu el. Energie, pro 

staveništní provoz je předpokládán pro současný provoz těchto zařízení: 

Tabulka 7.1 Spotřeba energií staveništní buňky 

 

Tabulka 7.2 Příkon stavebních spotřebičů 

Druh
Štítkový 

příkon[kw]
Max. [ks] Fáze 1 [kw] Fáze 2 [kw] Fáze 3 [kw]

Svářecí agrgát 3,7 1 3,7 3,7 3,7

Okružní pila 1,5 4 6 6 6

Kontinuání míchačka 0,7 1 0 0,7 0,7

Ruční úhlová bruska 2,2 2 4,4 4,4 4,4

Ponorný vibrátor 1,6 4 6,4 6,4 0

Jeřáb Liebherr 22HM 9 1 9 9 9

Kladivo Hilti TE 60 1,2 1 0 1,2 0

Myčka nákl. aut 13 1 13 0 0

Omítkové silo 9,5 1 0 0 9,5

42,5 31,4 33,3

P1 - příkon spotřebičů

Stavební stroje

P1-instalovaný příkon spotřebičů 

 

Prostor
Příkon 

[kW/m
2
]

[m
2
] Fáze 1 [kw] Fáze 2 [kw] Fáze 3 [kw]

Kanceláře 0,012 dle etapy 1,07 1,42 1,60

Sklady 0,0049 dle etapy 0,07 0,14 0,22

Umývárny 0,0049 dle etapy 0,07 0,07 0,07

Vytápění - - 6 0 8

Ohřev vody - - 2 4 4

Kuchyňka - - 3,5 1,5 3,5

Hyg. Zázemí 0 0,5 2,5

12,71 7,64 19,89

P2 - osvětlení a ohřev vody a vytápění

P2-instalovaný příkon spotřebičů 
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Nutný příkon elektrické energie: 

Je vypočítán z maximální potřeby energie ze všech fází. Nejvyšší spotřeba 

vychází v rámci fáze I, kde je na staveništi přítomná myčka, jeřáb a zároveň fáze 

probíhá částečně v topné sezóně. 

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

 

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 

P = 1,1 x {[(0,5 x 42,5 + 0,8 x 12,71)
2
] + [(0,7 x 42,5)

2
]}

0,5
  P = 43,27 kVA 

Zajištění staveniště elektrickou energií: 

Na staveništi budou nainstalovány univerzální 

staveništní rozvaděče, které budou napojeny na 

hlavní staveništní rozvaděč. Elektrická energie 

bude přivedena z nově budované trafostanice a 

přípojky VN (SO 13). Schéma připojení je 

k nahlédnutí ve výkresech ZS (viz přílohy P7.1 

až P7.3). Staveništní rozvody budou vedeny 

nadzemním vedením pomocí dočasných 

dřevěných sloupů. Pro ochranu vedení skrze 

komunikace bude využito ochrany kabelového 

vedení z PVC DP 4E2A. Použitelnost ochrany 

je do 40 t. 

Obrázek 7.9 Ochrana kabelů, vedení a hadic [41] 

Hlavní vypínač je umístěn na začátku elektrického rozvodu (HRS). Bezpečnostní 

vypínač je umístěn v buňce stavbyvedoucího. 

7.8.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Zdrojem vody jsou stávající vodoměrné šachty areálového vodovodu a šachty budovaná 

vodovodní přípojka (SO 11). Samostatná nově budovaná přípojka je pro napojení ZS 

příliš vzdálená a jako jediný bod napojení vody by z ekonomického hlediska 

nepostačovala. Z vodoměrné šachty této přípojky (SO 11) bude pomocí hadicového 

rozvodu zajištěna technologická voda pro ošetřování betonu základových konstrukcí 

haly. 

Odvodnění staveniště bude provedeno spádováním a vytvořením sběrných studní a 

čerpáním kalovými čerpadly do stávající areálové kanalizace. V pozdějších fázích do 

kanalizace budované v rámci stavby. 
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Tabulka 7.3 Voda pro provozní účely 

potřeba vody
měrná 

jednotka

počet 

měrných 

jednotek

střední 

norma 

[l/m.j.]

Napojení 

šachta 

SO11 [l]

Napojení 

šachta ZS 

[l]

Napojení 

areálový 

vodovod [l]

Čištění komunikace m3 250 20 0 5000 5000

Mytí vozidel ks 8 1100 0 0 8800

MEZISOUČET A 0 5000 13800

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

 

Tabulka 7.4 Voda pro sociální účely 

potřeba vody
měrná 

jednotka

počet 

měrných 

jednotek

střední 

norma 

[l/m.j.]

Napojení 

šachta 

SO11

Napojení 

šachta ZS

Napojení 

areálový 

vodovod

Hygienické účely osoba 40 20 0 800 0

MEZISOUČET B 0 800 0

B – VODA PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

 

Tabulka 7.5 Voda pro technologické účely 

potřeba vody
měrná 

jednotka

počet 

měrných 

jednotek

střední 

norma 

[l/m.j.]

Napojení 

přípojka 

SO11

Napojení 

šachta ZS

Napojení 

areálový 

vodovod

Ošetřování betonu m3 82 20 1640 0 0

Čištění bednění m2 65 12,5 542 0 271

Míchání malty m2 12 7 84 0 0

MEZISOUČET B 626 0 271

C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Výpočet bude proveden pro nejvytíženější z přípojek a je počítán jako špičková 

spotřeba za směnu v období největší rozestavěnosti z napojení – přípojka SO 11. 

Dimenze všech vodovodů jsou shodné – DN 50. 

Qn = (Ax1,6+Bx2,7+Cx1,25) / (tx3600) Qn = spotřeba vody v l/s 

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

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 1,25) 

Qn = (13800x1,6+0x2,7+271x1,25) / (9x3600) 

Qn = 0,692 l/s 

Q = Qn+0,2xQn= 0,692+0,2x0,692 = 0,8304 l/s ≤ 2,7 l/s PE63(DN50) 

Zajištění vody pro staveniště: 

Na staveniště bude přivedena voda z vodovodní šachty napojené na stávajícíh veřejný 

vodovod. Šachta má přívod PE63. Podle ČSN 75 5455 je průtok PE 63 až 2,7 l/s. Zdroj 

vody je dostačující. 
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7.9 Informační tabule 

Informační tabule viz níže, budou umístěny u vjezdů na staveniště. Na tabuli budou 

uvedeny zodpovědné osoby a potřebné kontaktní údaje. Tabule je doplněna cedulí 

s informacemi o vstupu na staveniště a podmínek pobytu v něm. 

Obrázek 7.10 Informační tabule [42] 

7.10 Řešení dopravních tras 

Tato problematika je komplexně řešena v kapitole č. 2 – ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY. 

7.11 Likvidace zařízení staveniště 

K odstranění zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů může dojít až po 

dokončení veškerých stavebních a montážních prací. Provádí jej firma realizující stavbu 

v plném rozsahu v čase nejpozději 15 dní po předání díla. Úprava terénu, včetně 

zahradních úprav a zpevněných ploch bude probíhat podle projektové dokumentace. 

Veškeré dočasné rozvody elektrické energie, vody a kanalizační přípojka budou 

odstraněny. Zpevněná plocha pro umístění stavebních buněk bude uvedena do 

původního stavu. Likvidace zařízení staveniště proběhne podle harmonogramu, viz 

P7.4. 



188 

 

7.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Problematika je podrobně řešena v kapitole č. 12 BOZP. 

Řídí se dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

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

do hloubky a č. 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Dle č. 591/2006 Sb. 

a) Požadavky na zařízení stanoviště 

b) Zařízení pro rozvod energie 

c) Požadavky na venkovní pracoviště 

d) Obecné požadavky na obsluhu strojů 

e) Stroje pro zemní práce 

f) Přepravníky a stabilní zařízení pro přepravu hmot 

g) Přeprava strojů 

h) Skladování a manipulace s materiálem 

i) Příprava před zahájením zemních prací 

j) Zajištění výkopových prací 

k) Provádění výkopových prací 

l) Zajištění stability stěn výkopů 

m) Ruční přeprava zemin 

Dle č. 362/2005 Sb. – práce ve výškách 

a) Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

b) Používání žebříků 

c) Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

d) Shazování předmětů a materiálu 

e) Školení zaměstnanců 

7.13 Životní prostředí a požární bezpečnost 

Životní prostředí 

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy. Především zákonem č. 

17/1992 Sb., o životním prostředí; č. 185/2001 Sb., zákonem o odpadech; vyhláškou č. 

383/2001 Sb., o nakládání s odpady; zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, č. 

16/1997 Sb., a č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. 

Odhad odpadů vzniklých na staveništi: je uveden v pododdíle č. 5.10.6. 
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Požární bezpečnost 

K prostoru staveniště vede zpevněná pozemní komunikace, únosná i pro požární 

vozidla, šířky větší než 3,000 m navazující na stávající víceproudou pozemní 

komunikaci širší než 3,0 m, únosnou i pro požární vozidla. Staveniště je přístupné 

k protipožárnímu zásahu ze tří stran (jih, sever, východ). 

Vnější požární voda je zajištěna z požárních hydrantů hydrantu DN 100, které leží ve 

vzdálenosti 30 m od objektu. Jedná se o protipožární zabezpečení areálu. Požadavek 

podle ČSN 73 0873 je požární hydrant ve vzdálenosti max. 150 m, na potrubí min. DN 

100. 

Staveništní kontejner stavbyvedoucího, kanceláří, šatny a skladu, budou vybaveny vždy 

jedním kusem práškového hasícího přístrojem s minimální hasící schopností 21 A  

7.14 Časový plán výstavby 

Viz samostatná příloha č. P7.4 a kapitola č. 8. 

7.15 Důležitá telefonní čísla 

Důležitá telefonní čísla budou uvedena v buňce stavbyvedoucího a také v šatně na 

nástěnce. 

 158 Policie ČR 

 156 Městská policie 

 155 Záchranná služba 

 150 Hasiči 

 112 Tísňové volání 
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7.16 Odhad nákladů na ZS 

Při odhadování nákladů na ZS jsem vycházel z navržené sestavy staveništních objektů 

dle časového plánu výstavby. V následujících tabulkách jsou shrnuty hlavní náklady 

zařízení staveniště. 

Náklady na ZS 

Popis 
Počet kusů 

kontejnerů 

Doba zapůjčení (měsíce) Jednotková 

cena bez DPH 

(Kč/měsíc) 

Celková cena 

(Kč) 
 fáze 1  fáze 2  fáze 3 

Standard 3m 1 8 4 5,5 2 400 42 000 

Standard I. kanc. 4 8 4 5,5 2 200 154 000 

Minisanita s kuchyní 1 8 4 5,5 2 450 42 875 

Vrátnice OK09 1 8 4 5,5 1 790 31 325 

Skladový 20" 1 8 4 5,5 1 890 33 075 

Dvojče 1 0 4 5,5 4 800 45 600 

Standard 3m (šatna) 3 0 4 5,5 2 690 76 665 

Standard 3m (šatna) 1 0 4 5,5 2 690 25 555 

Standard I. kanc. 1 0 0 5,5 2 990 16 445 

Skladový 20" 1 0 4 5,5 2 190 20 805 

Skladový 20" 1 0 0 5,5 2 490 13 695 

Sanitární SAN20-01 2 0 4 5,5 4 890 92 910 

Kontejner odpadní 1,1 

m3 
4 8 4 5,5 1 280 89 600 

Kontejner odpadní 8 

m3 
3 8 4 5,5 3 000 157 500 

Myčka nákladních 
vozů vč. dovozu a 

revizí 

1 8 0 0 25 600 204 800 

Kontejner odpadní 8 

m3 pro myčku 
1 8 0 0 3 000 24 000 

Dovoz a osazení staveništních kontejnerů (12ks) komplet 31 200 

Zpevněná plocha (recyklát 60 MPa 465 m2) 32 Kč/m2 14 880 

Úklid ZS 18 hod/měsíc/17,5 měsíců/80 Kč/hod 25 200 

Energie osvětlení- ZS dnů 253/spotřeba 0,012/plocha 96,2 m2/ 1 460 

Voda - ZS dnů 253/spotřebováno 151,8m3/cena vody 77,65 Kč/m3 11 787 

Vytápění ZS 5 měsíců (150 dnů /8 kW/6 hodin / 5kč/kW) 36 000 

Hlídání ZS 90 Kč/h / počet hlídačů 2 / doba 253 dnů; 24 hod  546 480 

∑ bez DPH 1 737 858 

∑ vč. 21% DPH 2 102 808 
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8.1 Úvod kapitoly 

Pro účely vypracování objektového časového plánu jsem vycházel ze skutečných, cen 

uvedených v tabulce soupisu stavebních objektů. Tabulka vychází z rozpočtů 

vypracovaných v přípravné fázi výstavby v roce 2010. Postupoval jsem výběrem 

nejbližší ceny odpovídající skutečné ceně, vycházející z rozpočtových ukazatelů RTS a 

ÚRS pro rok 2013. Část elektro nelze smysluplně dle výše uvedených ceníku ocenit, 

proto byly použity projektantem poskytnuté celkové ceny dodávky. 

Použitá metodika výpočtu trvání vychází z podílu rozpočtové ceny k produktivitě práce 

na zaměstnance násobené počtem zaměstnanců. Stěžejní bylo určení produktivity práce 

finančně, které není nikde statisticky uváděno. Pro účely výpočtu používám pouze 

orientační údaje a ty jsou upraveny podle normogramů pracnosti dle JKSO vydávané do 

roku 1993. Celkově považuji časové pánování staveb za problematickou činnost, 

vyžadující praktické zkušenosti, znalosti a předvídavost. 

8.2 Rozdělení hlavních stavebních objektů 

Hlavní stavební objekty SO 03 a SO 04 byly rozděleny na části pro upřesnění časového 

průběhu jednotlivých fází výstavby. Rozdělení bylo provedeno podle stavebních dílů na 

čtyři části – hrubá spodní stavba, hrubá horní stavba, zastřešení a dokončovací práce. 

Tabulka 8.1 Dělení SO 03 rozpočtově 

Dělení stavby 

na etapy

Náklady 

(Kč)
Celkem (Kč) %

1 Zemní práce 617 731,3

2 Základy a zvláštní zakládání 2 857 007,2

3 Svislé a kompletní konstrukce 8 725 454,3

4 Vodorovné konstrukce 3 320 305,6

M43 Montáže ocelových konstrukcí 21 234 512,8

99 Staveništní přesun hmot 1 003 813,3

764 Konstrukce klempířské 3 397 522,0

99 Staveništní přesun hmot 231 649,2

61 Upravy povrchů vnitřní 3 320 305,6

62 Úpravy povrchů vnější 2 162 059,5

63 Podlahy a podlahové kce 3 243 089,2

64 Výplně otvorů 2 934 223,6

94 Lešení a stavební výtahy 1 930 410,3

735 Otopná tělesa 617 731,3

95
Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách
2 316 492,3

721 Vnitřní kanalizace 463 298,5

M24 Montáž VZT 617 731,3

M21 Elektromontáže 2 316 492,3

767 Konstrukce zámečnické 8 725 454,3

Z Zbylé konstrukce 7 181 126,1

100,0%

SO 03

Stavební díl

Hrubá spodní 

stavba
3 474 738,5 4,7%

Celkem bez DPH 77 216 410,0

Hrubá horní 

stavba
34 284 086,0 46,8%

Zastřešení 3 629 171,3 5,0%

Dokončovací 

práce
35 828 414,2 46,4%
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Tabulka 8.2 Dělení SO 04 rozpočtově 

 

 

Dělení stavby 

na etapy
Náklady (Kč) Celkem (Kč) %

1 Zemní práce 429 583,6

2 Základy a zvláštní zakládání 729 940,5

711 Izolace proti vodě 148 916,9

99 Staveništní přesun hmot 40 829,4

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 874 177,6

34 Stěny a příčky 411 350,0

38 Kompletní konstrukce 67 720,0

4 Vodorovné konstrukce 2 807 642,7

43 Schodiště 186 423,0

97 Prorážení otvorů 8 025,0

99 Staveništní přesun hmot 193 739,7

712 Živičné krytiny 213 991,5

762 Konstrukce tesařské 315 307,8

764 Konstrukce klempířské 549 775,5

99 Staveništní přesun hmot 37 627,1

61 Upravy povrchů vnitřní 1 545 666,8

62 Úpravy povrchů vnější 2 577 199,0

63

Podlahy a podlahové 

konstrukce
1 895 527,1

64 Výplně otvorů 187 872,0

93

Dokončovací práce 

inženýrských staveb
61 650,0

94 Lešení a stavební výtahy 521 630,0

95

Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách
275 515,0

713 Izolace tepelné 907 318,2

721 Vnitřní kanalizace 32 782,1

763 Dřevostavby 660 151,1

766 Konstrukce truhlářské 1 675 523,9

767 Konstrukce zámečnické 1 575 786,5

771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 444 468,5

776 Podlahy povlakové 206 989,4

777 Podlahy ze syntetických hmot 42 929,0

781 Obklady keramické 410 359,5

784 Malby 145 087,8

786 Čalounické úpravy 125 750,0

787 Zasklívání 748 060,6

99 Staveništní přesun hmot 528 380,9

100,0%

4,9%

Dokončovací 

práce
15 568 647,3 64,8%

SO 04

Stavební díl

Hrubá spodní 

stavba
1 349 270,6 5,9%

Hrubá vrchní 

stavba
5 549 078,0 24,4%

Celkem bez DPH 23 583 697,8

Zastřešení 1 116 702,0
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8.3 Objektová sestava 

V následující tabulce je uvedena objektová sestava. Hodnoty cen podle rozpočtových ukazatelů (ÚRS a RTS) doplňuji skutečnou cenou bez DPH 

a následně vybírám cenu nejbližší skutečnosti. Hodnoty uvedené v této tabulce jsou součástí výchozích údajů pro výpočet odhadu časové 

náročnosti počtu pracovníků a finančního toku stavby. 

Tabulka 8.3 Objektová sestava 

Ozn. Název stavebního objektu JKSO MJ Počet MJ

Cena MJ 

RTS (Kč) 

2013

Cena MJ 

ÚRS 

(Kč) 

2013

Cena celkem 

RTS (Kč) 

2013

Cena celkem 

ÚRS (Kč) 

2013

Skutečná cena 

rozpočet bez DPH 

(Kč)

Rozdíl skut. ceny a 

nejbližší katalog. (%)

Výsledná 

použitá cena 

(Kč)

SO 01 Příprava území 823.2181 m2 19320 302 280 5 834 640,0 5 409 600,0 5 118 791,0 -5,68% 5 409 600,0

SO 03 Dvoulodní skladovací hala 802.4971 m3 66970 - 1153 - 77 216 410,0 73 248 824,0 -5,42% 77 216 410,0

SO 04 Administrativně provozní přístavek 801.6111 m3 5492 4885 5155 26 828 420,0 28 311 260,0 24 289 725,0 -10,45% 24 289 725,0

SO 06 Vnitrozávodní komunikace 822.5271 m2 9344 2285 1864 21 351 040,0 17 417 216,0 14 621 779,0 -19,12% 17 417 216,0

SO 07 Splašková kanalizace 827.2911 m 135 4993 6025 674 055,0 813 375,0 714 562,0 5,67% 674 055,0

SO 08 ČOV 25 EO 814.1591 m3 25 - 21450 - 536 250,0 436 421,0 -22,87% 536 250,0

SO 09 Dešťová kanalizace 827.21A41 m 903 4896 - 4 421 088,0 - 4 237 105,0 -4,34% 4 421 088,0

SO 10 Odlučovač ropných látek 814.1271 m3 21 28560 23451 599 760,0 492 471,0 543 576,0 9,40% 492 471,0

SO 11 Vodovodní přípojka 827.11.A1 m 118 5242 9004 618 556,0 1 062 472,0 506 444,0 -22,14% 618 556,0

SO 12 Plynovodní přípojka 827.51A11 m 127,2 3254 3682 413 908,8 468 350,4 444 864,0 6,96% 413 908,8

SO 13 Přípojka VN a trafostanice 828.8- m3 1 810 178,0 0,00% 1 810 178,0

SO 14 Rozvody NN 828.8- m 617 329,0 0,00% 617 329,0

SO 15 Vnější osvětlení 828.8- - 178 892,0 0,00% 178 892,0

SO 17 Oplocení a vstup 815.2371 m 198 4385 4251 868 230,0 841 698,0 802 449,0 -8,20% 841 698,0

SO 18 Ozelenění 823.2711 m2 1185 154 182 182 490,0 215 670,0 153 992,0 -18,51% 182 490,0

127 724 931,00

PS 01 El. Magnetické dvounosníkové jeřáby - ks 6 29 114 760,0

Dle samostatného rozpočtu

Dle samostatného rozpočtu

Dle samostatného rozpočtu

Pozn. Pro výstup volím ceny ÚRS, nebo RTS které nejvíce odpovídají reálné ceně.

Není součástí stavební části
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8.4 Časový a finanční plán 

Výše uvedené dokumenty jsou řešeny formou příloh k hlavnímu dokumentu. Příloha 

P8.1 – Objektový časový plán a P8.2 – Finanční plán. 

8.5 Nasazení pracovníků 

Odhadovaný počet pracovníků byl vypracován s vazbou na časový plán výstavby. 

Vývoj je přehledně zobrazen v grafu níže. 
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9.1 Úvod do kapitoly 

Rozpočty byly vypracovány pro oba hlavní stavební objekty SO 03 a SO 04. Se 

zapůjčenou dokumentací jsem obdržel pouze některé dílčí rozpočty profesí (například 

elektro, ZTI atd.) tyto částečné rozpočty jsem jako dodávky s měrnou jednotkou kpl 

zakomponoval do celkových rozpočtů stavby. 

Rozpočet montované haly jsem vytvořil samostatně po konzultacích se zástupci 

realizačních firem a přípraváři výstavby ocelových hal jsem si vytvořil představu jakým 

způsobem ocenit atypické položky, které se v programu Buildpower nenacházejí. 

Kromě ceny za materiál bylo potřeba zahrnout cenu za úpravu prvků a jejich nátěr u 

výrobce a montáž na stavbě. Tyto položky byly zohledněny v rozpočtu jako výroba a 

montáž a rozčleněny podle hmotnosti konstrukce v kilogramech. 

Velmi důležitou položkou ovlivňující celkovou cenu haly bylo určení nákladů na 

pořízení mostových jeřábů. Orientační cenu atypických jeřábů s elektromagnetickým 

zdvihem jsem zjistil od zástupce firmy KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. v Brně. V rámci haly 

bylo rovněž potřeba ocenit sestavu sekvenčních vrat, jejichž jednotkovou cenu se mi 

také podařilo telefonicky zjistit a pohybuje se okolo půl milionu korun za kus. 

Oba rozpočty jsou z důvodu přehlednosti a formátování tabulek zpracovány jako 

přílohy P9.1 – Rozpočet SO 03 a P9.2 – Rozpočet SO 04. Doplněním je samostatný 

výkaz výměr pro SO 03 formou přílohy P9.3 – Výkaz výměr SO 03, ve kterém jsou 

výpočty týkající se základů a zejména prvků ocelové konstrukce.  
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10.1 Úvod do kapitoly 

Podrobný položkový harmonogram byl zpracován pro stavební objekt SO 03 a je 

k nahlédnutí v příloze P10.1. Harmonogram je rozdělen na tři souhrnné fáze provádění 

stavby hrubou spodní, hrubou horní a dokončovací práce. Jako výchozí podklady 

posloužil výkaz výměr a položkový rozpočet objektu vytvořený v minulé kapitole.  
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11.1 Úvod KZP 

Předmětem této kapitoly jsou kontrolní zkušební plány pro řešené technologické 

předpisy: TP základové konstrukce a TP montáž OK. K níže uvedeným kontrolním 

plánům jsou vypracovány tabulkové přílohy P11.1 a P11.2.  

11.2 KZP základové konstrukce 

Před sestavením KZP pro základy, je potřeba zatřídit budovu do kontrolní třídy podle 

stěžejní normy ČSN EN 13 670 – Provádění betonových konstrukcí. Norma v úvodu 

uvádí, že platí pro provádění konstrukcí monolitických, i pro konstrukce s použitím 

prefabrikovaných dílců. 

Tabulka 11.1 Kontrolní třídy konstrukcí 

Řešené stavební objekty jsem zatřídil dle ČSN EN do kontrolní třídy 1, která je 

specifikována následovně: 

Kontrolní třída 1  

Druh staveb:  

 budovy do 5 podlaží včetně  

 vyztužené nosníky a desky s rozpětím do 10m  

 jednoduché stěny a sloupy  

 jednoduché základové konstrukce 

 Beton – C25/30 a nižší  

 Stupeň vlivu prostředí – X0, XC1, XC2, XA1, XF  

 Výztuž – betonářská 

Předmět Kontrolní třída 1 Kontrolní třída 2 Kontrolní třída 3

Lešení bednění a 

podpěrné lešení
vizuální kontrola

hlavní lešení a 

bednění, kontrola před 

betonáží

hlavní lešení a 

bednění, kontrola před 

betonáží

Betonářská výztuž vizuální kontrola
hlavní výztuž, 

kontrola před betonáží

hlavní výztuž, 

kontrola před betonáží

předpínací výztuž nelze použít

části s předpínací 

výztuží kontr. Dle 

ČSN

části s předpínací 

výztuží kontr. Dle 

ČSN

Zabetonované prvky vizuální kontrola dle PD dle PD

Montáž prefa dílců dle mont. specifikace dle mont. specifikace
dle montážní 

specifikace

Ukládání betonu kontrola shody
dle KZP – kontrola 

shody

dle KZP – kontrola 

shody

Ošetřování betonu nekontroluje se viz ČSN EN 13 670-1 viz ČSN EN 13 670-2

Geometrie hotové 

konstrukce
není požadována dle PD dle PD
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Kontrolní třída 2 je používána především pro mostní konstrukce a třída 3 pro jaderné 

elektrárny a velmi složité stavby. 

Podle zatřídění do kontrolní třídy 1 většina kontrol odpadá, nebo je zjednodušena. Budu 

předpokládat, že investor požaduje vyšší kontrolu specifikovanou v rámci SOD, 

podobnou kontrolní třídě 2. Pro kontrolu kvality tedy budu vycházet z požadavků druhé 

kontrolní třídy. 

11.3 Vstupní kontrola 

11.3.1 Kontroly převzetí staveniště 

Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, především kontrola 

kompletnosti všech realizačních výkresů NP, výkresů situace s vyznačením všech 

stávajících inženýrských sítí, sousedních budov a příjezdových komunikací. Zhotovitel 

předkládá objednavateli technologický předpis pro zhotovení základových konstrukcí. 

Předpis musí být v souladu s dokumentací stavby. Řeší pracovní postup zásady a 

podmínky provádění. 

Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují přístupnost stavby, úplnost projektové 

dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, vlastnické listy k pozemkům 

staveniště, založení stavebního deníku, dodržení podmínek v rámci ochrany životního 

prostředí, nakládání s odpady, odvod znečištěných a dešťových vod. Kontrolují se 

připomínky správců, nebo vlastníků inženýrských sítí nacházejících se na staveništi, 

které jsou zhotovením díla dotčeny. 

Stavbyvedoucí spolu s mistrem a technickým dozorem kontrolují připravenost 

staveniště. Kontroluje se provedený rozsah oplocení a jeho výška a souvislost dle NV 

591/2006 Sb. Výška musí být min. 1,8m. Dále se kontroluje označení staveniště, 

bezpečnostní značky, přípojné body inženýrských sítí. Jsou-li všechny náležitosti 

v pořádku, je možné vyhotovit zápis do SD a protokol. 

Další kontroly zahrnují ověření výsledků radonových zkoušek a tomu odpovídající 

návrh opatření proti radonovému riziku. 

11.3.2 Kontrola základové spáry a základových rýh 

Před prováděním podkladních betonů se musí v rozsahu prováděného výkopu 

zkontrolovat dočištění základové spáry. Základová spára musí být čistá, srovnaná, 

nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při 

zjištění nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit. 

Provádí se kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů výkopů s 

projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha výkopu se 

kontroluje pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou odchylkou ±50 

mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně max. 50 mm.  
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Základové patky jsou navrženy na výskyt štěrkopískové vrstvy v základové spáře 

v opačném případě (výskyt jílu) budou provedeny stěrkové polštáře (určí geolog). 

Základy z prostého betonu SO 04 

Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh pokud k nim 

přiléhají stavební konstrukce. Práce musí být vykonány s přesností mezních odchylek 

+30 mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru (směrodatná je vyšší 

hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se dodržet předepsaný tvar 

(nejméně předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně dna výkopů, na které má být 

vybudovaná zpevněná plocha, a horních ploch násypů musí být zhotovena s přesností 

mezních odchylek ± (40 + dmax*10
-1

) v mm od projektované výšky. 

11.3.3 Kontrola vstupních materiálů a skladování 

Kontrola bednění: 

Kontrola dodávky bednění sestává z kontroly dodaného množství a rozměrů bednění 

podle dodacích listů. Kontrolujeme také čistotu panelů a drobného materiálu po 

posledním odbednění a také jejich poškození, které by mohlo mít vliv na funkci a 

těsnost bednění. 

Skladování musí být na odvodněné zpevněné ploše a ve stozích maximálně 2 m 

vysokých s uličkami 600 mm. 

Kontrola výztuže: 

Do konstrukcí ukládáme pouze konstrukční ocel. Jedná se o betonářskou ocel, která má 

svou jakost a kvalitu potvrzenou hutním atestem. Zabudovat ocel bez deklarovaných 

vlastností lze jen v souladu s PD.  

Při skládání výztuže na staveništní skládku kontrolujeme rovinnost a zakřivení, ke 

kterému mohlo dojít v závislosti na dopravě. Pruty můžeme namátkově proměřit. Před 

uložením výztuže do konstrukce je nutné zbavit výztuž nečistot. Zejména se jedná o 

znečištění zeminou a jílem. Nežádoucí je důlková koroze, pruty s tímto typem koroze 

vyloučíme. Mírná povrchová rez nikterak neovlivňuje vlastnosti výztuže. Některým 

nečistotám, jako je znečištění zeminou, lze předcházet uložením balíků výztuže na 

proklady nebo palety.  

Každý balík výztuže bude opatřen štítkem, na kterém jsou uvedeny veškeré vlastnosti 

(délka, průměr, počet kusů v balíku atd.), aby bylo dobře kontrolovatelné množství 

dodané výztuže. 

Kontrola betonu: 

Při betonáži se kontroluje třída a konzistence betonové směsi uvedená v dodacím listu 

dle požadavků PD. Z každého domíchávače bude odebrán vzorek pro ověření 

konzistence po vyprázdnění cca 0,3 m
3 

betonové směsi. Následně bude provedena 

zkouška sednutí kužele. 
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Postup zkoušky sednutí kužele: 

 Forma i s podkladní deskou se navlhčí a forma se položí na vodorovnou 

podkladní desku. 

 Forma musí být během plnění přichycená k podkladní desce přišlápnutím dvou 

příložek. 

 Nádoba se plní ve třech vrstvách, každá o 1/3 výšky kužele. Každá vrstva se 

zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí tak, aby mírně zasahovaly do předchozí 

vrstvy. 

 Jestliže po zhutnění beton nedosáhl k hornímu okraji, pak musíme přidat beton 

až po horní okraj. Přebytečný beton se odstraní otáčením a příčným pohybem 

propichovací tyče. 

 Odstraní se beton z podkladní desky. Forma se oddělí od betonu během 5 až 10s.  

 Ihned po zvednutí se změří sednutí S 

Tabulka 11.2 stupně sednutí a tolerance – převzato z ČSN EN 206-1 

Obrázek 11.1 Měření sednutí a tvar zkušebního kuželu 

11.4 Mezioperační kontrola 

11.4.1 Kontrola klimatických podmínek betonáže 

Stupeň
Sednutí S 

(mm)

Konzistence 

směsi

S1 10 až 40 tuhá

S2 50 až 90 plastická

S3 100 až 150 měkká

S4 160 až 210 velmi měkká

S5 ≥220 tekutá

Tolerance 

v mm
±10 ±20 ±30

Tolerance sednutí kužele

Určená 

hodnota v 

mm

<40 50 až 90 > 100
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Předpokládá se betonáž v období, kdy se průměrná denní teplota pohybuje okolo 16 - 

18ºC. Teplota by se po celou dobu betonáže měla pohybovat nad 5ºC. Měření teplot 

provádíme odečtením teploty ráno v 7 hodin, v solární poledne a odpoledne 5–6 hodin. 

Dále můžeme měření zpřesnit 2x v mezidobí. Výsledky měření zapisuje stavbyvedoucí 

do příslušného formuláře ve stavebním deníku. Ideální je používání digitálních 

meteostanic, které měří teplotu průběžně. 

V případě poklesu teploty pod 5ºC musíme zajistit opatření (přikrývání geotextilií, směs 

s urychlovači a vyšším vývinem hydratačního tepla, teplá záměsová voda). Při teplotách 

nad 25 ºC zvýšené kropení a přikrytí povrchu proti prudkému odparu vody. Práce budou 

přerušeny při silném dešti a bouřce. 

11.4.2 Kontrola strojů a zařízení 

Při průběhu prací je třeba denně kontrolovat stav a způsobilost strojů k vykonávání 

určené činnosti. Kontroluje se technický stav, hladina provozních kapalin, promazání 

stroje (důležité zejména u čepů). Zvedací pomůcky – celistvost lan. Funkčnost 

výstražných zařízení a jiná poškození. Je třeba se řídit předpisy BOZP tzn. nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. Po skončení směny se kontroluje správné zaparkování a 

zabezpečení strojů a zařízení proti samovolnému pohybu nebo pádu. Zajišťuje se 

bezpečná a stabilní poloha strojů. Dále musí být stroje s možností úniku provozních 

hmot opatřeny nádobami na zachytávání olejů a kapalin. Stroje musí být při přerušení 

činnosti zabrzděny a uzamčeny. 

11.4.3 Kontrola kvalifikace pracovníků 

Kvalifikaci pracovníků ověřuje stavbyvedoucí. Zkontrolovat je potřeba zejména 

profesní, vazačské, řidičské průkazy a jejich platnost včetně platné lékařské prohlídky. 

Vedoucí čety musí být vyučený a řádně proškolený pracovník. Nezaučení pracovníci 

mohou provádět pouze pomocné práce. 

11.4.4 Zabezpečení proti pádu osob do hloubky 

Po obvodu jam hlubších než 1,5 m, bude zřízeno ochranné jednotyčové zábradlí výšky 

1,1 m. Opatření se týká všech jam hloubených pro patky. Po zásypu první úrovně 

dvoustupňových patek může být ohrazení odstraněno. Kontrola bude probíhat po celou 

dobu provádění první úrovně patek. 

11.4.5 Podkladní beton 

U podkladního betonu bude kontrolována zejména tloušťka vybetonované vrstvy, ta činí 

150 mm. Rovinnost podkladního betonu je měřena 3 m latí a je dovolena odchylka ±5 

mm. 
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11.4.6 Vytyčení bednění 

Podle PD je kontrolováno vyznačení budoucí polohy na podkladním betonu. Kontrolují 

se namátkově rozměry a poloha. Přípustná odchylka činí ±15 mm 

11.4.7 Zemnící pásek 

Kontroluje se správné osazení zemnícího pásku včetně svorek dále počet a poloha 

vývodů zemnění dle příslušné dokumentace. 

11.4.8  Montáž bednění 

Kontroluje polohu bednění s přípustnou odchylkou ±25 mm od PD, svislost bednění, 

mezní odchylka svislosti je ±15 mm. Důležitá je také tvarová stabilita. Bednění nesmí 

být prohnuté, nebo jinak tvarově poškozené a musí být celistvé. Dále musí být opatřeno 

odbedňovacím přípravkem. 

Spolu se sestaveným bedněním musí před betonáží mistr překontrolovat umístění a 

polohu prostupů podle PD. Jsou uvedeny v následující tabulce (ČSN EN 13670 tab. 

G.10.7 a). 

Tabulka 11.3 odchylka prostupů  

 

11.4.9 Výztuž a kotvení 

Výztuž bude ukládána dle PD. Kontroluje se především správný počet, průměr a rozteče 

osazených prutů. V případě nastavování, nebo spojování stykováním se ověřuje 

minimální délka přesahu (dle ČSN EN 13670 je-li l = délka přesahu – tolerance činí -

0,06 l). U karisítí kontrolujeme přesahy polí. 

Ve středové řadě sloupů budou uloženy hlavové kotvy se závitovými tyčemi. Kontrola 

osazení a vyměření těchto kotev je klíčová pro správné osazení vetknutých sloupů. 

Povolená odchylka je uvedena v následující tabulce (ČSN EN 13670 tab. G.10.7 c) 
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Tabulka 11.4 Tolerance pro osazení kotevních tyčí 

 

Kontrolováno je dále správné rozmístění a osazení distančních prvků. 

11.4.10 Kontrola betonáže a ošetřování betonu 

Beton musí být ukládán a zhutňován tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 

řádně uloženy a aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti.  

Ukládáni a zhutňování musí byt tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojeni vrstev a 

tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo přetěžováni bedněni a podpěr. 

Zvýšenou pozornos je nutné věnovat složitějším tvarům, například rohy, hustě 

armovaná místa apod. 

Tabulka 11.5 Nejkratší doba ošetřování betonu pro třídu ošetřování 2 

Z normy ČSN EN 13670 uvádím pro příklad tabulku s nejkratší dobou ošetřování 

betonu pro třídu ošetřování 2. 

Beton se musí ukládat z maximální výšky 1,5 m. Během ukládání a zhutňování se musí 

beton chránit proti nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a 

sněhu. 
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11.4.11 Demontáž bednění 

Odbedňování je možné provádět až po dosažení krychelné pevnosti betonu 8 MPa. Pro 

orientační určení pevnosti je možno použít Schmidtův tvrdoměr. Zkouška provedená 

pomocí tohoto tvrdoměru se používá k vyhodnocení tvrdosti povrchu ztvrdlého betonu 

za účelem stanovení předpokládané pevnosti betonu v tlaku. 

Při demontáži bednění se dále kontroluje nepoškozenost a čistota bednících desek. 

11.4.12 Zásypy 

Zásypy budou provedeny po vrstvách maximální tloušťky 300 mm. Uvnitř půdorysu 

haly budou hutněny na hodnotu Edef,2 = 80 MPa. pro ověření této hodnoty bude 

provedena namátkově zatěžovací zkouška dynamickou deskou. Měření bude provádět 

firma K-Geo s.r.o. Ostrava.  

Princip měření pomocí dynamické desky je založen na vybuzení rázového silového 

impulsu definované velikosti a délky pádem závaží dané hmotnosti z dané výšky přes 

tlumicí systém na zatěžovací desku, ležící na povrchu měřené vrstvy. Tento silový 

impuls vyvolá zatlačení desky do sypaniny. Časový průběh zatlačování je snímán 

snímačem a ukládán do paměti měřící jednotky. Po provedení tří rázů je vyhodnocena 

průměrná hodnota velikosti zatlačení. Z této hodnoty a z definované hodnoty velikosti 

silového impulsu je určen takzvaný dynamický modul deformace Mvd. Statistická chyba 

měření činí ±4 %. 

11.5  Kontrola výstupní 

11.5.1 Přesnost provedení 

Po dokončení základových konstrukcí bude provedeno měření přesnosti provedení. 

Tolerance pro základové konstrukce jsou uvedeny v ČSN EN 13670, viz Tabulka 11.6. 

Tyto požadavky jsou obecné a vzhledem k montáži ocelové konstrukce mohou být 

investorem kladeny vyšší požadavky na přesnost vycházející například z požadavků 

strojního zařízení či z projektové dokumentace. Investorem požadovaná přesnost musí 

být v tomto případě uvedena v dokumentaci a smlouvě o dílo. 

Kontrolují se rozměry, poloha, úhly, rovinatost a povrch jednotlivých základových 

konstrukcí. Geodet určí výšky jednotlivých rohů a ploch základových konstrukcí. 

Pásmem nebo metrem se přeměří rozměry konstrukcí a dvoumetrovou latí rovinatost s 

tím, že povolená odchylka je ±5 mm. Odchylky od rozměrů jsou dle délky konstrukce 

max. 4mm/1m; 6mm/1-4m; 12mm/4-10m; 15mm/10-16m; 20mm/≥16m. Povrch betonu 

se kontroluje pohledem a na konstrukci se nesmí vyskytovat štěrková hnízda, dutiny, 

praskliny, díry a povrch musí být celistvý. 



 

210 

 

Tabulka 11.6 Dovolené odchylky polohy základů 

11.5.2  Pevnost základů 

Při rozsahu betonáže bylo určeno odebírat vzorek z každého 4. domíchávače po 

vyprázdnění přibližně 0,3 m
3
 betonu z mixu. Odebírá se cca 1,5 násobek množství 

potřebného pro zhotovení zkušebních vzorků. Beton se vlévá do forem (krychle o hraně 

150 mm) a zhutní se. Vzorek je dále opatřen štítkem s datem odebrání a informací o 

sednutí kužele a celým druhem betonu.  

Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C ±5 °C 

minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. 

Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ±2 °C, nebo do prostředí s relativní 

vlhkosti vzduchu ≥95% a teplotě 20 °C ±2 °C. Výstupem této zkoušky je protokol a 

vyhotovení zkoušky, který obsahuje údaje o zkušebním zařízení, zkušební postupy, 

údaje o zkušebním vzorku (místo, stáři, velikost), výsledek zkoušky s výpisem 

naměřených vlastností. 
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11.6 Kontrolní zkušební plán montáž ocelové konstrukce 

Montáž ocelové konstrukce je činnost, které se svým charakterem a požadavky na 

jakost, přesnost a úchylky blíží oboru strojařskému. Kontrolní a zkušební plány nejsou 

typizovány. Skladba konstrukce a požadavky na ni se liší v závislosti na typu stavby, 

požadavcích investora. Zpracovávaný KZP je přizpůsoben pro konkrétně řešenou 

stavbu. 

Pro sestavení tabulky KZP byla použita především norma ČSN EN 1090, zejména 

přílohy 1 a 2. Norma nahrazuje dnes již neplatné ČSN 73 26 11 a ČSN 73 26 01. 

11.6.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují úplnost projektové dokumentace, stavební 

povolení a územní rozhodnutí, vlastnické listy k pozemkům staveniště, založení 

stavebního deníku, dodržení podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s 

odpady, odvod znečištěných a dešťových vod. Zhotovitel předkládá objednavateli 

technologický předpis pro montáž ocelové konstrukce. Předpis musí být v souladu 

s dokumentací stavby. Řeší pracovní postup zásady a podmínky provádění montáže 

manipulaci s prvky návrh a posouzení zvedacích mechanismů. Musí obsahovat základní 

požadavky připravenosti. Kontrolují připomínky správců a vlastníků inženýrských sítí 

na staveništi, kterých se rozsah díla týká. Výsledky kontroly jsou zaznamenány do 

stavebního a montážního deníku. 

Přejímka pracoviště a kontrola minulé etapy prací 

Kontroluje se dohotovení a vyklizení pracoviště po minulé etapě prací – základové 

konstrukce. Kontroluje se i dodržení technologické přestávky po dokončení základů 

(min 1 týden) pro dodržení minimální pevnosti betonu, před zahájením montáže. Může 

být provedeno i orientační měření pevnosti betonu například Schmidtovým kladívkem. 

Plochy uvnitř objektu, které budou sloužit pro potřeby montáže, musí být zhutněny 

v celém rozsahu, srovnané a odvodněné. Tyto plochy budou zhutněny na hodnotu E = 

45 MPa (zkouška viz pododdíl 11.4.12 s přesností ±4%). Staveniště musí být vybaveno 

všemi potřebnými přípojkami. Zařízení staveniště se nachází ve fázi II. a bude 

dovybaveno šatnami a hygienickou buňkou. 

Kontrola a převzetí staveništních přípojek 

Kontrolují se stavy elektroměru a vodoměrů. Bude proveden zápis o počátečním stavu. 

O průběhu a výsledku Kontroly se provede zápis do příslušného formuláře SD. 

Kontrola výrobní dokumentace 

Kontroluje se dokumentace a správnost provedení dodaných profilů. Bude 

kontrolováno, zda dokumentace obsahuje potřebné informace o druhu oceli únosnosti 
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prvků. Dále budou dodány hutní atesty, certifikace povrchových protikorozních úprav a 

informace o výrobě a úpravě povrchu prvků.  

Vizuálně bude provedena kontrola tvaru prvků a případného poškození povrchové 

úpravy při transportu prvků. Jakékoli vady budou dokumentovány fotograficky a budou 

sloužit v případě sporů o jakost. 

Způsobilost zhotovitele k montáži OK 

Kontrolují se průkazy způsobilosti opravňující zhotovitele k montáži OK dle ČSN EN 

ISO 9001:2001 a 3834-2:2006. Kopie těchto průkazů musí být po dobu výstavby 

archivovány k nahlédnutí na ZS. 

Převzetí a kontrola jakosti 

Během této kontroly se kontroluje počet kusů, označení, povrchová úprava, předepsaný 

materiál, kontrola barevného označení v místě uchycení při montáži, a odchylky 

jednotlivých dílů ocelové konstrukce. Kontrolované náležitosti musí být ve shodě 

s předchozím krokem kontroly (dokumentací a atesty). Rozměrové tolerance podle 

jednotlivých profilů jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

Dílce budou opatřeny základními značkami s pořadím vedlejšími značkami souvislostí 

s přilehlými dílci. Hmotnost dílců vyšší než 5 t se na konkrétní stavbě nevyskytuje. 

Obrázek 11.2 Tolerance hutních profilů 
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Obrázek 11.3 Tolerance svařovaných profilů 

Kontrola přepravy a skladování dílců 

Dopravu dílců pro přímou montáž zajistí subdodavatelská firma, která zodpovídá za 

dodržení zásad a bezpečnosti při přepravě. Prvky musí být po dobu přepravy zajištěny 

proti pohybu a poškození povrchu. Zásady byly uvedeny v rámci TP. 

Se skladováním hlavních dílců OK ve větší míře není počítáno. Pokud by však vyvstala 

potřeba skladovat dílce, budou dodrženy tyto zásady: Skladování bude na předem 

určeném místě skládky na odvodněné, zpevněné a hutněné 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 terénem musí být min. 150 mm. Výška 

prokládky prvků musí být min 100 mm a přihlédnutím k tvaru konstrukce. Výška 

skladovaných OK může být nejvýše do 2 m od úrovně terénu. Materiál s ostrými 

hranami, nesmí být skladován výše než 1,6 m (průměr výšky očí) od terénu. 

11.7 Kontrola mezioperační – montáž OK 

Kontrola dodržení TP montáže 

Kontrola se zaměřuje na dodržování provádění montáže podle schváleného TP. Tuto 

kontrolu provádí odborně způsobilý stavbyvedoucí a pověřený mistr permanentně a 

navíc bude na stavbu přizván jednou týdně technolog pro posouzení stavu montážních 

prací. 

Kontrola strojů stavu a zvedacího zařízení  

V průběhu výstavby se kontroluje technický stav strojů. Před zahájením montáže je 

nutné překontrolovat polohu jeřábu. Jeřáb musí být stabilizován zapatkován. Vázací 

prostředky musí být vizuálně překontrolovány, nejsou-li poškozeny. Výsledek kontroly 

je zaznamenán do stavebního deníku. Pro ostatní stroje platí kontroly dle pododdílu 

11.4.2. 
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Kontrola dodržení podmínek pro montáž 

Předpokládá se montáž za letních klimatických podmínek. Montáž je potřeba přerušit 

v případě větru o rychlosti vyšší, než 10 m.s
-1

, vydatného deště, husté mlhy. V letním 

období je zvýšené riziko prudkých a náhlých bouřek. Tomuto riziku je potřeba věnovat 

velkou pozornost. V případě bouřky bude montáž přerušena. Kolem OK bude ochranné 

pásmo 10 m se zákazem vstupu.  

Nově platná norma ČSN EN 1090-2 udává předpoklady, které je nutno před montáží 

prověřit: 

 Zřízení a údržba zpevněného povrchu pro jeřáby a přepravní zařízení 

 Přístupové cesty na staveniště a staveništní komunikace 

 Půdní podmínky ovlivňující bezpečné operace strojního zařízení 

 Možný pokles montážních podpěr pro konstrukci 

 Detaily podzemních zařízení, vedení kabelů ve výšce nebo překážky na 

staveništi 

 Omezení rozměrů, nebo váhy dílců, které mohou dopravit na staveniště 

 Zvláštní klimatické podmínky a podmínky prostředí na staveništi, nebo v okolí 

staveniště 

Kontrola vytyčení os sloupů a kotvení 

Při kontrole vytyčení os sloupů se kontroluje bod upřesňující položení sloupu 

směrovým a výškovým zaměřením pomocí teodolitu a pásma. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a mistr montážní čety. Při kotvení zabetonovaných hlavových kotev není 

prakticky možno dosáhnout odchylek nižších, než 25 mm. S tímto je počítáno při 

návrhu kotvení a patní desky.  

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. 

Polohy kontrolovaných bodů mají také své možné odchylky a to:  

 polohová směrodatná odchylka ± 3 – 4,5 mm 

 výšková směrodatná odchylka ± 1,5 – 3,5 mm 

Podrobněji viz tabulka 11.9. 

Kontrola montážních šroubovaných spojů 

Kontrolu šroubů sloupů provádí stavbyvedoucí a mistr montážní čety vizuálně u 

každého sloupu. Kontroluje se, aby po dotažení matice přesahoval šroub nejméně 

dvěma závity. Počet a třída materiálu spojovacích prvků musí odpovídat konstrukční 
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dokumentaci. Dále se provádí měření utažení šroubů, které se provádí normalizovanými 

klíči bez použití prodlužovacích pák, nebo strojními utahováky vyvozující utahovací 

moment stanovený pro příslušný šroub v konstrukční dokumentaci. Kontrolují se spoje 

na každém 3. sloupu a 4. vazníku. U ztužidla a vaznice se kontroluje minimálně 1 šroub 

z dílce u nosníků minimálně 2 šrouby z dílce. Maximální tolerance činí 5% z momentu 

určeného v montážní dokumentaci. 

Kontrola osazení prvků (zejména sloupy) 

Bude kontrolováno osazení veškerých ocelových dílců. Před osazením sloupů bude 

kontrolována uložení ocelových podložek a stavěcích matic vyrovnávajících nerovnosti 

v patě sloupu. Před zvednutím prvku musí být zkontrolováno správné uvázání prvku, 

celistvost prvku, označení prvku a nepoškozenost vázacích prostředků. Po osazení se 

kontroluje poloha prvku vzhledem k propsaným osám, výškové osazení. Celkové 

odchylky budou kontrolovány, až při vyrovnání celé haly. 

11.8 Kontrola výstupní 

Kontrola se řídí dle aktuálně platných tolerancí uvedených v normě ČSN EN 1090-2. 

V rámci normy jsou specifikovány tyto geometrické tolerance: 

 Úchylky zásadní pro mechanickou únosnost a stabilitu – základní tolerance 

 Úchylky pro splnění dalších kritérií (vzhled přesnost) – funkční tolerance 

 Základní a funkční tolerance = normativní tolerance 

Protože je v hale instalována jeřábová dráha budou nás zajímat funkční tolerance. 

V následujících tabulkách převzatých z výše uvedené normy budou shrnuty 

nejdůležitější tolerance, které je potřeba dodržet při výstupních kontrolách a srovnávání 

ocelové konstrukce. 

Samotná jeřábová dráha je specifická a navržena tak, aby bylo možno upravit 

překročení provozní, výrobní a montážní úchylky konstrukce. Rektifikace JD je 

odborná činnost a řídí se dle ČSN EN 1993-6. Úchylky pro nosníky JD jsou však 

uvedeny i v ČSN EN 1090 – 2. 

Tabulky na následujících stránkách jsou převzaty z ČSN EN 1090-2. Kontrolní třída 

musí být specifikována v PD. 
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Tabulka 11.7 Funkční montážní tolerance pro sloupy jednopodlažních budov 

 

Tabulka 11.8 Funkční montážní tolerance JD (pokr. na násl. str.) 
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Tabulka 11.9 Fnkční montážní tolerance umístění sloupů (pokr. na násl. str.) 
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Kontrola celistvosti povrchové úpravy po montáži 

Nepředpokládá se nátěr na stavbě. Kontrola zahrnuje pouze prověření případného 

poškození a oprav lokálně poškozených míst nátěru konstrukce. 

Kontrola dokumentace skutečného provedení a přejímka OK 

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 výsledného zápisu. Kontroluje 

se provedení dle ustanovení norem, hospodářské smlouvy a zvláštních předpisů pro 

danou konstrukci. Dále například záznamy o kontrole šroubových spojů. 

 

Poznámka: kontrola a zkoušky (včetně zatěžovacích) mostových jeřábů jsou vysoce 

specializovanou činností, která nespadá do oboru stavebnictví a nebyla zahrnuta do 

KZP. 

11.8.1 Seznam použitých norem a vládních nařízení 

 ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží; únor 2006 

 ČSN EN 12 350-2 – Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím; 

listopad 2009 

 ČSN 73 0212-1 – Provádění betonových konstrukcí; listopad 1996 

 ČSN EN 10080 – Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně; prosinec 2005 

 ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty; únor 1997 

 ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí; červenec 2010 

 ČSN EN 206-1 – Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; říjen 

2001 
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 ČSN 73 0205 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti; duben 1995 

 ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 

1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; červenec 2007 

 ČSN 72 1006 Z1 – Kontrola zhutnění zemin a sypanin; září 2013 

 ČSN EN 1090-1+A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí – Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

 ČSN EN 1090 – 2+A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 

konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce; leden 2012 

 ČSN ISO 12480-1 (270143) Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně 

 ČSN EN ISO 9001:2001 

 ČSN EN ISO 3834-2:2006 

 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 

2007 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí; leden 2003 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky; říjen 2005 

11.8.2 Seznam zkratek 

Je uveden v přílohách viz P11.1 a P11.2. 
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12.1 Úvod BOZP 

Následující kapitola diplomové práce uvádí výtah hlavních zásad z dvou předpisů, 

stěžejních pro tuto problematiku: nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vyhláška č. 362/2005 

Sb. Tyto obecné zásady a opatření jsou doplněny vždy konkrétním řešením přijatým na 

stavbě. Dále je v příloze P12.1 vypracována tabulka rizik. 

Na stavbě bude přítomen koordinátor BOZP. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinen zajistit koordinátora 

BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby ke 

spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných 

závad a nedostatků.  

Definice nutnosti přizvání koordinátora je součástí §15 zákona č. 309/2006 o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě stavby logistického 

centra je z důvodů práce více než dvou dodavatelů stavby přítomnost koordinátora 

nutností. 

Koordinátor je placen z prostředků investora. V návaznosti na tvorbu plánů projektanta 

vypracuje Plán BOZP v jeho písemné a grafické podobě. S tímto Plánem po jeho 

schválení odpovědným zástupcem zadavatele prokazatelně seznámí zhotovitele stavby, 

předá mu jeho kopii a zaváže ho k plnění a respektování Plánu. 

Při realizaci pověřený koordinátor: 

 aktualizuje Plán BOZP na staveništi, provádí kontroly jeho dodržování, organizuje kontrolní 

dny atd. 

 Koordinuje vzájemnou spolupráci zhotovitelů při přijímání příslušných opatření k zajištění 

BOZP na staveništi. 

 Dohlíží na dodržování pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a 

činnosti. 

 Kontroluje stav oplocení staveniště a staveniště samotné, bezpečnostní značení, 

komunikace, stav používané techniky, strojů a zařízení. 

 Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních, zdravotních a požárních 

rizicích, která vznikají na staveništi během průběhu jednotlivých prací. 

 Viz další činnosti směřující k zajištění BOZP v rámci platné legislativy, zajištění zájmů a 

ochrany zadavatele stavby. 

Poznámka: 

Pro vyznačení citovaných částí z NV 591/2006 Sb. a z NV 362/2005 Sb., jsem použil 

kurzivu. Odstavce následující za citovanými částmi, psané běžným písmem jsou mnou 

navržená opatření a návrhy, pro řešenou stavbu, které vždy bezprostředně navazují na 

ucelenou část. 

12.2 Nařízení vlády 591/2006 Sb. 

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

staveništích 
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12.2.1 Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště (vybrány pouze body týkající se konkrétní stavby) 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

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

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 

tomuto nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 

označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 

lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 

nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 

projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě 

ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo 

bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 

úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám, musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k 

nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 

provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 

vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis5). 

7. Přístupna jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 

umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 

ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho 

bezprostřední blízkosti. 

Navržená opatření zajištění staveniště na řešené stavbě: 

Staveniště se nachází v hlídaném a oploceném areálu, do kterého nemají fyzické osoby 

přístup. Výška stávajícího oplocení činí 2-2,2 m. Stávající vjezd z ulice Štěpáňkova a 

hlavní vjezd na staveniště uvnitř areálu, budou opatřeny bezpečnostní značkou podle 

výše uvedeného bodu č. 4 (uvedena v kapitole ZS a v P2.1). Skrze pozemek probíhá 

železniční vlečka provozována firmou Linde Gas a.s. Pohyb a práce v kolejišti vleček je 

rozebrána v samostatném bodu, viz oddíl 12.4. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 

musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 

volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
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výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 

které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 

musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 

elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 

ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 

vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

Navržená opatření rozvodu elektrické energie na řešené stavbě: 

Pro zajištění potřeby elektrické energie bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč 

napojený na kioskovou trafostanici SO 13. Rozvaděč je umístěn v jihozápadní části 

staveniště v blízkosti buňkoviště a buňky stavbyvedoucího. Univerzální staveništní 

rozvaděče budou umístěny na stavbě podle potřeby. Veškeré rozvaděče budou opatřeny 

pojistkou, hlavním vypínačem a zabezpečením proti neoprávněné manipulaci. 

Elektrické rozvody stavby budou pravidelně podléhat kontrole odborně způsobilou 

osobou, podle platné legislativy. Pracovníci zdržující se v prostoru stavby, musí být 

seznámeni s bezpečnostními opatřeními. Hlavní rozvaděč bude dimenzován podle 

skutečného zatížení a musí splňovat normové požadavky. 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá a pevná pracoviště nacházející se ve výšce, nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 

ohledem na: 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 

zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 

celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 

které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 

pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů18) a požadavky na 

organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 

nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 

fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 

nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 

přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 

zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 

popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména 

při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné 

změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 

fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné 

fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky, nebo do hloubky 

zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 

seznámeny s pravidly dorozumívání, pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro 

potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Navržená opatření venkovního pracoviště řešené stavbě: 

Při stavbě bude používáno lešení a mobilní plošiny. Užívání a stabilita musí být 

zajištěna správným používáním a dodržováním dle pokynů výrobce a technických 

specifikací u plošin a správným sestavením a zavětrováním v lešení.  

Dalším rizikovým faktorem je zasypání při práci na základových konstrukcích. 

Navrženo je svahování stěn výkopů a v blízkosti vlečky navíc ocelové pažící boxy. Tato 

opatření jsou blíže řešena v rámci TP. Zajištění okraje výkopů patek bude řešeno 

jednotyčovým zábradlím. Lešení a volné okraje SO 04 budou opatřeny dvoutyčovým 

zábradlím se zarážkou. 

Při přerušení práce zejména při montážích OK, musí být sestavená část konstrukce 

stabilní a musí odolávat všem působícím zatížením včetně povětrnosti. Nastanou-li 

nepříznivé podmínky, viz technologické předpisy, budeme se řídit dle 362/2005 Sb. 

12.2.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 

mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 

jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. 

Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s 

návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 

stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 

uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 

prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 

stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 

opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 

oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 19) 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 

podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů;20) dohled a podle okolností též 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 

fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
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výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 

komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 16) 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 

staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 

výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

Navržená opatření bezpečnosti strojů řešené stavby: 

Oblasti vymezené k pojezdu strojů mají dostatečnou únosnost, v prostoru staveniště se 

nenacházejí žádné nebezpečné prostory, kterým bychom museli věnovat zvýšenou 

pozornost. Při montáži a osazování jednotlivých prvků je nutno použít výsuvné 

stabilizátory. Jednotlivé botky budou podloženy tak, aby nedocházelo k jejich zaboření. 

Před započetím montážních prací budou stroje zkontrolovány s důrazem na kvalitu 

závěsných prostředků a zakrytí všech pohyblivých částí. 

Vibrační válce budou v průběhu výstavby používány nejblíže ve vzdálenosti 1 m od 

nosných konstrukcí. 

III. Míchačky 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 

bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce 

ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a 

čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš 

bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným 

prostředkem. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 

energie. 

Navržená opatření bezpečnosti míchaček řešené stavby: 

K promíchání zálivkových směsí a malt je v prostoru staveniště umístěna míchačka LS 

190l. A to v prostoru míchacího centra. Obsluhu míchačky musí provádět zaškolený 

pracovník. Míchačka je vybavena automatickou ochranou proti zkratu a vzpříčení 

lopaty. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje 

řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, 

popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

Navržena opatření: 

Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE AM 8 C, bude pojíždět po zpevněných plochách 

a v půdorysu objektu haly po zhutněné pláni, která má dostatečnou únosnost pro daný 
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účel. Zpevněné plochy jsou kvůli budoucím parkovacím a odstavným plochám okolo 

haly navrženy na 2/3 plochy stavebního objektu a zajišťují přístup ke všem důležitým 

konstrukcím v průběhu výstavby – prakticky nahrazují staveništní komunikace. 

IX. Vibrátory 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 

nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu 

mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 

jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 

provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 

poloměru, než je stanoveno v návodu k používání 

Navržena opatření:  

Pro vibrování betonové směsi v celém rozsahu výstavby hrubé stavby SO 03 a SO 04 

budou použity vibrátory DYNAPAC AH 25S. Obsluhu provádí zaškolená osoba dle 

návodu k užívání. 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 

střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 

používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 

nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 

být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 

pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 

zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 

souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 

zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 

stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 

klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 

stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho 

okolí. 

Navržena opatření: 

Stavební stroje budou v případě přerušení prací uzamčeny a zajištěny. Stroje pro zemní 

práce budou po skončení směny parkovány na stavebním dvoře dodavatele Jankostav 

s.r.o. Ostatní stroje jako automobilové jeřáby, plošiny atd. budou parkovány v blízkosti 

hlavního vjezdu staveniště v dohledu buňky hlídače.  

Všechny stroje budou ve své přepravní poloze. Automobily budou zabrzděny ruční 

brzdou a před opuštěním staveniště bude překontrolováno jejich uzamčení. Klíče budou 

pověšeny na viditelném místě v buňce stavbyvedoucího.  
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Věžový jeřáb bude po skončení směny ponechán s volnou otočí, aby bylo umožněno 

natočení podle směru větru. Kočka se svinutým navijákem bude umístěna ve výchozí 

poloze. 

XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 

provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 

stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 

provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 

vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy požadavky 

zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 

na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 

návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se 

strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 

popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 

bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 

osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 

převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 

prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 

zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 

zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální 

přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, 

pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5.) 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 

připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve 

na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

Navržena opatření: 

Oddíl se týká zejména přepravy vibračního válce, který nebude dopravován po vlastní 

ose. Zejména při sjíždění válce z valníku musí být dodržována zvýšená opatrnost a 

respektovány výše uvedené zásady. Doprava ostatních strojů je možná po vlastní ose. 

Při přepravě na stavbu musí být pracovní nástroje v přepravní poloze.  

Samostavitelný jeřábu umožňuje i vlastní pojezd, který je možný pouze ve složeném 

stavu a s rozmontovaným podvozkem. Pojezd tohoto jeřábu může být pouze po 

zpevněném a rovném povrchu. Maximální sklon terénu činí 7%. Samostavitelný jeřáb 

může být tažen pouze vozidlem, které obsluhuje řidič s řidičským oprávněním třídy E. 
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12.2.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 

být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 

bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 

tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 

dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 

materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 

rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat 

rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 

musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 

například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 

například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 

není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 

jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, 

upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého 

nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 

nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 

upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 

zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 

odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 

například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 

nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, 

popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 

osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 

proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 

podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 

jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti 

sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 

druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů23.) 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 

zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 

rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 

nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 

únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
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15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 

podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 

odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 

technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem24.) 

Navržena opatření: 

Skladování materiálů je vyznačeno v přílohách P7.1; P7.2 a P7.3. Budování rozsáhlých 

skladovacích ploch nebude s ohledem na použitou technologii výstavby a charakter 

objektu potřeba. Materiál pro OK může být skladován na zhutněné pláni uvnitř 

půdorysu haly. Další nutné zásady skladování jsou uvedeny v rámci technologických 

předpisů. Upínání a odepínání prvků budou provádět pouze proškolení vazači dle 

předem dohodnutých gest s jeřábníkem. 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i 

demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 

postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a 

zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 

podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 

rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 

postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 

prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, 

řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 

bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských 

prací písemný záznam. 

Navržena opatření: 

Pro betonáž bude využito systémové bednění firmy Doka. Přejímka bednění musí být 

provedena u každé dodávky. Je nutno vyloučit deformované či poškozené prvky. 

Sestavování bednění se bude řídit dle zásad uvedených v technologickém předpisu, viz 

kapitola č. 4.  

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 

konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 

zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 

zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 

jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 

komunikace
13)

, například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla 

vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 

Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
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4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 

dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

Navržena opatření: 

Betonová směs bude dopravována autočerpadlem dle pokynů betonáře v celém rozsahu 

stavby. Bednění musí být kontrolováno i během betonáže. Dojde-li k deformaci či 

pohybu bednění je nutno betonáž neprodleně přerušit. Další zásady a opatření jsou 

uvedena v technologickém předpisu č. 4. 

IX.3 Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 

hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 

určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 

zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích 

pracích používat pouze do výšky 3 m pro odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 

předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 

závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob. 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 

zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

Navržena opatření: 

Bednění bude odstraňováno až po zajištění statické funkce konstrukce. Dílce bednění 

budou skladovány a čištěny na vymezených plochách mimo budované konstrukce, viz 

přílohy P7.1 – P7.3 výkresů ZS. Ostatní zásady jsou uvedeny v příslušných 

technologických předpisech – viz kapitola č. 4. 

IX.5 Práce železářské 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 

fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 

nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny 

tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Navržena opatření: 

Ohýbání výztuže na stavbě se nepředpokládá. Výztuž bude dovezena na stavbu 

z armovny. Pracovník, který bude provádět dělení výztuže, musí být vybaven 

ochrannými brýlemi rukavicemi a pevnou pracovní obuví. Navržené úhlové brusky jsou 

vybaveny ochranným krytem, pojistkou zastavující kotouč při zpětném rázu s také 

ochranou před opětovným zapnutím bránicí samočinnému spuštění nářadí po výpadku 

proudu. 
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X. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 

nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou 

osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat 

vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých 

nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 

široký nejméně 0,6 m. 

5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny 

tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 

kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability 

zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které stabilitu 

zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se 

nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické 

práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, popřípadě nebezpečí propadnutí 

nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 

zvláštním právním předpisem13). 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 

zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

Navržena opatření: 

Zednické práce budou prováděny v rámci objektu SO 04. Volné okraje budou zajištěny 

stavebním zábradlím a později lešením. Při vyzdívání zdí bude používáno nízkých 

plošin, které budou podle potřeby přesouvány. Při hašení vápna budou používány 

osobní ochranné pomůcky včetně brýlí. 

XI. Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního Pracoviště fyzickou 

osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání 

montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 

montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 

osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 

přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 

zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 

nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 

5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 

upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 

konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 

schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným 

košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
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8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 

technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu11), 

jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 

zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 

skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 

provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat 

nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem 

znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 

překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 

ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho 

osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po 

tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 

zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 

prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, 

aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců 

nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 

upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 

prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 

fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

Navržena opatření: 

Montáž může začít až po převzetí montážního pracoviště a provedení zápisu do 

stavebního deníku. Vázání břemen může provádět pouze způsobilá osoba – vazač jak již 

bylo uvedeno dříve. Při manipulaci se nesmí nikdo zdržovat pod zavěšeným břemenem. 

Obsluha zvedacího zařízení se řídí pokyny vazače. Vazač musí překontrolovat úvaz a 

kvalitu úchytu závěsného zařízení – blíže viz technologický předpis. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 

nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 

právním předpisem10). 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 

zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 

označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném 

pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření 

oblouku. 

3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než 

osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny 

proti propálení. 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 

izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 

volného okraje pracoviště ve výšce30). 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 

postupu. 
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6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 

podle zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly 

fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání 

příslušného zařízení. 

Navržena opatření: 

Natavování živičných izolací může provádět pouze proškolený pracovník opatřený 

nehořlavými pracovními pomůckami (boty, oblek, rukavice a helma). Svařování a 

natavování nesmí být prováděno v blízkosti hořlavin. 

12.3 Nařízení vlády č. 362/2005Sb. 

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

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat 

povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 

Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované 

výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 

hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k 

nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 

snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce 

ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení 

pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců 

při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 

žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 

kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací7). 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 

minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 

horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 

více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 

dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 

zvláštní právní předpisy jinak8). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 

proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 

opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 

opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 

operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

Navržena opatření: 

Volná hrana po obvodu objektu SO 04 bude zabezpečena pomocí systémového 

mobilního zábradlí vysokého 1,1 m a s dvěma fošnami ve výšce 0,45 a 0,75 m. Před 

dohotovením stropu nad 2NP bude po vnějším obvodu stavby provedeno lešení. 

Mobilní zábradlí bude přesunuto k volným hranám na styku SO 03 a SO 04.  
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Pro SO 03 platí v celém rozsahu montážních a dokončovacích prací používání 

mobilních montážních plošin a osobních ochranných pracovních prostředku proti pádu. 

Více viz příloha P12.1 tabulka rizik. 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 

prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb 

a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; 

přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky 

stanovené zvláštními právními předpisy9). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 

a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům 

z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a 

součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je: 

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 

volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 

dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 

vyloučilo zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o 

jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací 

systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o 

práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti 

pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec 

pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti 

pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 

posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že 

použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro 

provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s 

vhodnými doplňky. 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen za předpokladu 

že: 

a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 

prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 

jako záložní (zajišťovací lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 

zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 

c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 

výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 

samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 

pohyby, 

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 

popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 

aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
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8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo 

způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud 

byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k 

takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 

pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 

vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

III. Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 

prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 

podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku 

mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. 

Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 

řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 

každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 

právní předpisy nestanoví jinak10). 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 

použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 

jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 

spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5: 1, za příčlemi musí být volný prostor 

alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 

m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 

žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 

aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 

provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán 

pouze pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 

dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 

Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 

vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu 

zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 

kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 

nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 

m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

Navržena opatření: 

Pro objekt SO 04 budou používány lehké mobilní hliníkové žebříky po celou dobu 

hrubé horní stavby a dokončovacích prací. Před použitím žebříku se musí pracovník 

ujistit o jeho stabilitě a případně oslovit spolupracovníka, který bude žebřík zajišťovat. 
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IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že jsou 

po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím 

ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 

výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 

osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

Navržena opatření: 

Každý montážní pracovník bude vybaven opaskem, do kterého je možné upnout nebo 

zasunout pracovní nářadí. Plošiny a lešení budou v úrovni podlahy opatřeny okopovou 

lištou výšky minimálně 0,15 m. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 

předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 

a)  vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 

místem práce ve výšce, 

c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 

jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě 

zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20m, 

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od 

paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého 

prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1m na všechny strany od 

půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

5. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický 

postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

Navržena opatření: 

Pro řešenou stavbu byla stanovena hranice ohroženého prostoru na 2m. V této ploše 

musí pracovníci dbát zvýšené opatrnosti. V případě přepravy břemene je nutné zvětšit 

hranici ohroženého prostoru na 3 metry. V daném prostoru se smí nacházet pouze 

osoba, která navádí zvedací zařízení. 

Věžový jeřáb Liebherr je vybaven elektronickým systémem, do kterého bude zadána 

zakázaná oblast pohybu břemene, vyznačená viz P7.2 a P7.3. 

VI. Práce na střeše 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
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b) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných 

otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím 

osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 

3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a 

potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 

pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je 

nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost 

mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, 

že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, 

pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou 

konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 

Navržena opatření: 

Prostor v úrovni střechy SO 04 bude zabezpečen pomocí systémového mobilního 

zábradlí vysokého 1,1 m se dvěma fošnami ve výšce 0,45 a 0,75 m. Přístup na střechu 

v úrovni 2NP je před montáží respektive vybetonováním schodišťové desky, umožněn 

pomocí mobilního žebříku. Veškeré otvory o hraně > 0,25 m budou opatřeny pevným a 

únosným poklopem. 

Při provádění zastřešení SO 03 budou zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými 

pracovními prostředky proti pádu. 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že: 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků. 

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 

dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

Navržena opatření: 

Pro oba hlavní stavební objekty není uvažováno se shazováním materiálu. Odpadní 

materiál bude v úrovni 1NP a 2NP přesouván na palety, nebo do nádob a ty pak sváženy 

vysokozdvižným vozíkem do odpadních kontejnerů. 

IX. Přerušení práce ve výškách 

1. Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 

pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

2. čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 

závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 

rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

3. dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

4. teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 
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Navržena opatření: 

Před započetím montáže je nutné se přesvědčit, zda nenastaly výše zmíněné nepříznivé 

podmínky. Stejně musíme postupovat i během náhlé změny počasí během výstavby. 

Problematika je řešena v rámci TP. 

XI. Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 

zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 

pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních 

prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

Navržena opatření: 

Všichni pracovníci podílející se na stavbě musí být proškoleni o možných nebezpečích 

vzniklých při stavbě. Všichni zaměstnanci, kteří byli proškolení, musí podepsat závazný 

souhlas s absolvováním daného školení a dodržováním předepsaných bezpečnostních 

zásad. 

12.4 Pohyb a práce v prostoru vleček 

Investorský zájem stavby byl schválen Drážním správním úřadem. Provozovatelem 

vlečky v areálu je Linde Gas a.s. – dále jen provozovatel. Vlečka bude v budoucnu 

využívána investorem Hemat pro dovoz hutního materiálu a je vedena skrze nově 

budovanou halu SO 03. 

Jakákoliv pracovní činnost v obvodu vlečky musí být předem povolena provozovatelem 

vlečky. Investiční akce, zásadní rekonstrukce zařízení apod. prováděné v ochranném 

pásmu vlečky, musejí být předem projednány se zástupci provozovatele vlečky. 

Žadatel o povolení na práci v obvodu vlečky je povinen nahlásit zahájení a ukončení 

práce kontaktní osobě provozovatele vlečky a zástupci technického úseku, kteří 

provedou zápis do příslušné dokumentace. Bez povolení těchto osob nesmějí být práce 

zahájeny. 

Vlečka je z hlediska výstavby omezující a je nutno dodržovat zásady uvedené v tomto 

oddílu. Realizace staveb v obvodu vlečky, přejímací řízení a uvádění staveb do 

zkušebního a trvalého provozu se řídí zákonem č. 266/1994 Sb., vyhláškou č. 177/1995 

Sb. a zákonem č. 183/2006 Sb. Po dobu výstavby musí být zachován průjezdný průřez. 

V místech průjezdu halou jsou navržena samočinná sekvenční vrata. 

Při výstavbě se budou všechny zúčastněné stavební firmy řídit dle směrnice 

provozovatele, se kterou budou v rámci vstupního školení pro vstup a provoz v areálu 

Linde seznámeni všichni zhotovitelé a je závazná pro všechny firmy a jejich 

zaměstnance, kteří se v kolejišti pohybují a provádějí předem dohodnuté práce. Stavební 

práce budou v poli 16-19 při průjezdu soupravy přerušeny.  
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V případě průjezdu soupravy bude kontaktní osoba provozovatele vlečky – dispečer 

železničního provozu informovat s půlhodinovým předstihem, stavbyvedoucího či 

jiného pověřeného pracovníka dohlížejícího na výstavbu, aby bylo možno zastavení 

probíhajících prací a případné vyklizení průjezdného profilu. 

Pohyb a práce v kolejišti vyžaduje od všech zaměstnanců, jimž je pohyb v kolejišti 

dovolen, zvýšenou pozornost. Zaměstnanci musí mít povolení k práci a zdravotní 

způsobilost. V opačném případě musí být pod kontrolou osoby s povolením k práci. 

Kolejiště jsou povinni přecházet kolmo. 

12.4.1 Volný schůdný manipulační prostor (VSMP) 

VSMP je vymezen šířkou, tj. vzdáleností od svislice procházející osou koleje a výškou 

nad temenem kolejnice, a musí být dodržen u kolejí normálního rozchodu (tj. 1435 

mm): 

 výšky 3 050 mm 

 do šířky 3 000 mm 

Do VSMP nesmějí zasahovat stavby a zařízení, ani jiné předměty. Věci (materiál) 

musejí-li být podél kolejí dočasně uloženy, musejí být zajištěny tak, aby zůstal 

zachován průjezdný průřez a VSMP. Po ukončení každé pracovní činnosti v obvodu 

vlečky musí být odstraněn z průjezdného průřezu a z VSMP veškerý materiál a 

předměty související s prováděnou pracovní činností. Terén musí být upraven tak, aby 

nebyla ohrožena bezpečnost zaměstnanců provozovatele vlečky vykonávajících 

dopravní službu. 

12.4.2 Další zásady práce v kolejišti 

Při úpravách terénu podél kolejiště nesmí povrch upravovaného terénu převyšovat horní 

hranu pražců, výjimku povoluje provozovatel vlečky. Do prostoru kolejiště nesmějí být 

vypouštěny tekuté odpady, produkty, voda ani jiná média znečišťující kolejiště a 

ohrožující v něm provoz. V případě takového znečištění kolejiště je uživatel zařízení, 

které znečištění způsobilo, povinen informovat kontaktní osobu provozovatele vlečky. 

Koleje není dovoleno používat jako příjezdní komunikace pro silniční vozidla, ani jako 

prostředek pro zachycování kladek, lan atd. 
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Závěr 

Předmětem mé diplomové práce bylo řešení vybraných částí stavebně technologického 

projektu logistického centra HEMAT v Ostravě. Obsahem práce byl návrh a posouzení 

dopravních tras a nadrozměrné dopravy mostových jeřábů, vypracování vybraných 

technologických předpisů, účelný návrh strojních sestav, kontrolní zkušební plány, 

návrh zařízení staveniště včetně rozfázování podle výstavby, vypracování objektového a 

podrobného řádkového harmonogramu, rozpočtu, kontrolního zkušebního plánu a 

v neposlední řadě bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Při vypracovávání diplomové práce jsem zhodnotil a prohloubil znalosti získané při 

psaní bakalářské práce. Nová část – studie realizace hlavních technologických etap, mi 

umožnila se nad stavbou zamyslet jako nad celkem, pochopit složitost návazností a 

všestrannost práce stavaře, se kterou nepochybně přichází i velká zodpovědnost a 

potřeba rozsáhlých odborných znalostí. 

Osobní volbou byl výběr stavby s ocelovou konstrukcí. Ve své předchozí práci jsem se 

zabýval železobetonovým skeletem včetně srovnání montované a prefabrikované 

varianty. Nyní jsem si rozšířil obzory zaměřením se na montáž ocelové konstrukce, 

která je specifická a neměl jsem příliš možností se jí při studiu hlouběji věnovat. 

Opět jsem prohloubil znalost používání programů Archicad, Artlantis studio, MS 

Project a BuildPower. Vytvořením vizualizací nejdůležitějších a nejsložitějších částí 

haly, jsem si uvědomil, že i zdánlivě jednoduchá ocelová konstrukce skýtá řadu detailů 

a specifik, které je potřeba při realizaci znát. Doufám, že nabyté vědomosti v budoucnu 

úspěšně uplatním. 
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