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ABSTRAKT  

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku stavebně technologické etapy 

montáže skeletu hrubé vrchní stavby výrobního objektu. V práci je řešena dopravu 

materiálu na staveniště, výkaz výměr, technologický předpis, položkový rozpočet, 

organizace výstavby, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, časový plán a návrh 

sestavy strojního zařízení. Dále práce pojednává o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o možných hrozících rizicích. 

 

Klíčová slova: technologický předpis, staveniště, montáž, dopravní vztahy, časový plán, 

skelet, beton, železobeton, jeřáb.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the issue of the construction technology study of the 

stage of skeleton assembly of production facility superstructure.  The main aim of the 

thesis is to focus on the transportation of construction materials to the construction site, 

bill of quantities, technological regulations, itemized budget, organization of 

construction, construction facilities, inspection and test plan, schedule and machinery 

proposal. The thesis provides information about occupational health and safety and risk 

management.  

 

Keywords: technological regulations, construction site, assembly, transportation, 

schedule, skeleton, concrete, reinforced concrete, crane. 
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ÚVOD 

Předmětem této bakalářské práce je etapa montáže skeletu hrubé vrchní stavby 

objektu A výrobního areálu firmy H+H Metal-CZ, s.r.o. v Třebíči. Tento výrobní areál 

bude tvořit místo stávajícího objektu nově vybudovaný objekt A a stávající 

rekonstruovaný objekt B. Bakalářská práce se bude zabývat naplánováním vhodných 

tras pro dopravu materiálu, navržením zařízení staveniště pro montáž skeletu, 

zhotovením technologického předpisu, návrhem strojního zařízení, časovým 

plánováním jednotlivých dílčích procesů, položkovým rozpočtem a bezpečností a 

ochranou zdraví při práci.  
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby Rekonstrukce výrobního objektu 

s přístavbou 

 

Řešený objekt objekt A 

 

Místo stavby Třebíč, okres Třebíč 

 

Kraj Vysočina 

 

Katastrální území Třebíč 

 

Parcelní číslo 548 

 

Výměra parcely 2452 m2 

 

Zastavěná plocha 972 m2 

 

Konstrukční systém železobetonový montovaný skelet doplněný 

železobetonovou monolitickou konstrukcí 

obvodových stěn podzemního podlaží 

 

Investor H+H Metal-CZ, s.r.o., Ostašov 48, 675 52, 

Lipník u Hrotovic 

 

Stavební část projektu Ateliér Fabík, Janouškova 20, 674 01, 

Třebíč 

 

Statická část projektu Hladík a Chalivopulos, s.r.o., projekční 

kancelář, Pekařská 398/4, 602 00 Brno 
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1.1  Popis území stavby 

1.1.1  Charakteristika stavebního pozemku 

Novostavba objektu A firmy H+H Metal-CZ, s.r.o. je situována do uliční části 

Brněnské ulice ve městě Třebíč, kraje Vysočina, na stavební parcele č. 548 

v katastrálním území Třebíč o výměře 2452 m2. K pozemku přiléhají zatravněné 

pozemkové parcely č. 1441 o výměře 1427 m2 a č. 1445 o výměře 823 m2.  

Pozemek tvoří zpevněné plochy sloužící pro komunikaci nebo k jinému účelu 

předchozího využití pozemku, travnatá plocha a stávající objekt B, který je určen 

k rekonstrukci. V místě novostavby objektu A je stávající objekt určen k odstranění, 

ponechána zůstane jen štítová stěna k sousednímu pozemku.  Za jižní hranicí pozemku 

protéká řeka Jihlava. Na západním sousedním pozemku stavební parcely č. 549 se 

nachází objekt k bydlení, ke kterému patří pozemková parcela č. 1438 sloužící jako 

zahrada. Z druhé strany pozemku na východní straně je stavební parcela č. 1956/1, kde 

byl dříve provozován výrobní závod společnosti Domino a.s. Dalším sousedním 

pozemkem je chodník v uliční části na parcele č. 1460/37 a místní pozemní komunikace 

na parcele č. 1512/2.  

1.1.2  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Inženýrskogeologický průzkum  

Geologické podloží je tvořené skalními horninami, konkrétně granity a křemennými 

syenity z období karbonu. V průzkumných sondách byl zastižen kvartérní pokryv tvořen 

jílovitopísčitými až písčitohlinitými sedimenty, ale také i podíl štěrkové frakce. Měkkou 

až tuhou konzistenci těchto sedimentů silně ovlivňuje podzemní voda v hloubce 3,6 m. 

Z výsledků rozboru podzemní vody vyplývá, že se jedná o vodu slabě agresivní 

z hlediska obsahu amonných iontů. Svrchní vrstvu tvoří navážka o maximální mocnosti 

dle průzkumu 1,7 m. Jedná se o složité základové poměry a ze statického hlediska o 

konstrukci náročnou. Založení tedy spadá do třetí geotechnické kategorie.  Doporučené 

krytí základové spáry je minimálně 1,6 m pod úroveň upraveného terénu. Pohyb 

zemního tělesa v dané lokalitě nehrozí.  

 

1.1.3  Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí jsou respektována, žádné 

škodlivé vlivy se nepředpokládají.  

 

1.1.4  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek stavby se nachází v blízkosti vodního toku řeky Jihlavy. Část pozemku i 

objektu se nachází v záplavovém území této řeky. Výšková úroveň podlahy prvního 
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nadzemního podlaží objektu A je 0,000=395,70 m. n m. v systému BPV. Výšková 

úroveň hladiny stoleté vody je Q100= 394,33 m. n m. v systému BPV. Stavba se 

nenachází v poddolovaném území. 

 

1.1.5  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nemá na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry 

území vliv. Splaškové vody jsou odváděny do splaškové kanalizace, dešťové vody 

z části do retenční nádrže s přepadem do vodního toku řeky a z části do dešťové 

kanalizace.  

 

1.1.6  Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Kácení dřevin, tj. stromů a keřů na daném pozemku není zapotřebí. K demolici je 

určen stávající objekt v místě novostavby objektu A. Ponechána zůstane jen štítová 

stěna k sousednímu objektu.  

 

1.1.7  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nejsou kladeny žádné požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

1.1.8  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Na severní straně se pozemek napojuje jedním vjezdem na komunikaci místního 

významu městské infrastruktury, tedy na Brněnskou ulici.  

 

1.2  Celkový popis stavby 

1.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude užívána k provozování výroby zámečnických a strojírenských 

produktů spolu s administrativním a servisním zázemím výrobního provozu. Zastavěná 

plocha řešeným objektem A je 972,0 m2, objektem B 566 m2. 
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1.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení 

Řešené území je situováno východně od centra Třebíče. Nachází se zde zejména 

prodejní a průmyslové objekty, ve výjimečných případech rodinné domy. Navrhovaný 

objekt je třípodlažní s jedním podzemních a dvěma nadzemními podlažími. Uliční 

fasáda objektu je osazena na hranici pozemku. Na pozemku bude vybudována místní 

obslužná komunikace s patnácti parkovacími stáními o rozměrech 2,5 x 4,5 m a jedním 

parkovacím stáním o rozměru 3,5 x 4,5 m vyhrazeném pro vozidla přepravující osoby 

s omezenou schopností pohybu. 

 

Architektonické řešení 

Řešený objekt je koncepčně navržen tak, aby byl citlivě zasazen do okolní zástavby. 

Uliční fasáda tvoří plynulý přechod mezi stávající zástavbou rodinných domů na 

západní straně a průmyslovou výstavbou na východní straně. Moderní průmyslový 

charakter objektu vyznačuje kombinace prosklených a plných ploch.  

 

1.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení objektu A je navrženo následně: 

- v 1.PP budou sklady, šatny a hygienické zázemí zaměstnanců, vnitřní parkoviště 

pro osobní automobily, provozní prostory servisní dílny a strojovna technického 

vybavení objektu,  

- v 1.NP bude administrativní zázemí, hygienické zázemí zaměstnanců, denní 

místnost a prodejna spojená se vzorkovou místností, 

- v 2.NP bude umístěno administrativní zázemí pro vedení podniku, vývojové a 

technické zázemí podniku a volné kancelářské prostory.  

 

1.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je z veřejného prostranství bezbariérově přístupný.  

 

1.2.5  Bezpečnost při užívání  

Při užívání objektu budou dodržována běžná pravidla k zajištění bezpečného 

provozu. Schodiště bude vybaveno ochranným zábradlím výšky 1100 mm. 

Bezpečnostní opatření při užívání dokumentace neřeší.  
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1.2.6  Základní charakteristika objektu 

Stavební řešení 

Objekt bude třípodlažní s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 

Střecha bude plochá jednoplášťová.  

  

Konstrukční a materiálové řešení  

 

Základové konstrukce - objekt A bude založen na železobetonových pilotách 

průměrů 600 mm a délek 5 – 8,5 m. Součástí založení bude i základová železobetonová 

deska tloušťky 300 mm z vodostavebného betonu.   

 

Nosné konstrukce - nosnou konstrukci bude tvořit železobetonový prefabrikovaný 

montovaný skelet, doplněný monolitickou železobetonovou konstrukcí obvodových 

stěn a základové desky podzemního podlaží z vodostavebného betonu. Tato deska 

společně s monolitickými stěnami tvoří tzv. systém bílé vany. Hlavními nosnými prvky 

skeletové konstrukce budou sloupy, na které se osadí průvlaky. Na příruby těchto 

průvlaků se osadí ztužidla a stropní panely. Jako stropní panely budou použity předpjaté 

stropní panely Spiroll a železobetonové stropní panely Filigrán. Stropní panely budou 

z části taktéž osazeny na přírubách ztužidel.  

 

Střešní konstrukce - střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová 

s klasickým pořadím vrstev. Hydroizolační vrstvou bude fólie z mPVC kotvené do 

podkladu. Část stropu nad 1.NP bude sloužit jako terasa. Hydroizolační vrstvou terasy 

bude z fólie mPVC přitížena zásypem praného říčního kameniva. Odvodnění střech 

bude řešeno vnitřními vytápěnými dešťovými vpustěmi.  

 

Schodiště - schodiště bude železobetonové prefabrikované montované přímočaré 

dvouramenné včetně mezipodest. Schodišťová ramena jsou osazena na mezipodestách a 

ztužidlech příslušné stropní konstrukce. Mezipodestové panely budou osazeny na 

schodišťových stěnových panelech. Nášlapnou vrstvou schodiště bude keramická 

dlažba s protiskluznou úpravou na hraně stupně.  

 

1.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

1.3.1  Napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovod  

Objekt bude na veřejný vodovod napojený stávající vodovodní přípojkou končící 

vodoměrnou soustavou umístěnou uvnitř objektu za uliční stěnou v 1.PP. 
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Nízké napětí 

Přípojka je na vedení nízkého napětí napojena na řešeném pozemku, odkud je 

vedena k elektroměru do přípojkové skříně. 

 

Plyn  

Přípojka středotlakého plynovodu je napojena na veřejný plynovod v chodníku v 

místě vjezdu a je vedena do přípojkové skříně k plynoměru. 
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2.1  Situace stavby  

Situace stavby s širšími vztahy dopravního značení je řešena přílohou B.1. 

 

 

2.2  Mapa širších vztahů 

Místo stavby je situováno ve východní části města Třebíč na Brněnské ulici. 

 

 
Obr. 1 Mapa širších vztahů [36] 

 

 

2.3  Informace o plánovaných omezení dopravy v blízkosti staveniště 

Staveniště se na přilehlou Brněnskou ulici napojuje jedním vjezdem, proto je tedy 

nutné zajistit bezpečnost dopravního provozu dopravním omezením pomocí dopravního 

značení. Toto dopravní značení je řešeno v příloze B1. 

 

Základní nutná opatření jsou: 

- značka B29 Zákaz stání, 

- značka B20a Nejvyšší povolená rychlost, 

- značka B20b Konec nejvyšší povolené rychlosti, 

- značka B1 Zákaz vjezdu všech vozidel,  

- značka P6 Stůj, dej přednost v jízdě! 



26 

2.4  Doprava prefabrikátů  

 

Pro dopravu prefabrikátu z výrobny stavebních dílců Prefa Brno a.s. na staveniště je 

navržena trasa A. Délka trasy činí 66,6 km a je vedena z výrobny na Blanenské ulici č. 

p. 1190 v Kuřimi přes obce Moravské Knínice, Chudčice, Veverská Bítýška, 

Ostrovačice, Rosice, Zastávka, Vysoké Popovice, Rapotice, Kralice nad Oslavou, 

Náměšť nad Oslavou, Vladislav, až na staveniště na Brněnské ulici č. p. 36 v Třebíči. 

Trasa B je navržena v opačném směru, což je ze staveniště v Třebíči do výrobny 

v Kuřimi. Její délka je téměř totožná s délkou trasy A.  

 

Dopravované prvky jsou: 

- železobetonové sloupy        41 ks, 

- železobetonové průvlaky        36 ks, 

- železobetonová ztužidla        25 ks, 

- železobetonové schodišťové stěnové panely   2 ks, 

- železobetonový mezipodestový panel     1 ks, 

- železobetonová schodišťová ramena     2 ks, 

- předpjaté stropní panely Spiroll      154 ks, 

- železobetonové stropní panely Filigrán    10 ks, 

- betonářská výztuž. 

Nejdelším a nejtěžším prvkem je průvlak PR93, jehož délka je 13,300 m a jeho 

hmotnost je 12,833 t. 

 

2.4.1  Popis průběhu trasy A 

Po výjezdu z areálu výrobny řidič odbočí vpravo a pojede 2,7 km po silnici II. třídy 

č. 386. Přijede na křižovatku se silnicí II. třídy č. 385. Na této křižovatce odbočí vpravo 

ve směru na Tišnov. Po ujetí 700 m po této silnici odbočí vlevo na silnici II. třídy č. 386 

a následně po 400 metrech odbočí vpravo. Dále pokračuje 8,8 km přes obce Moravské 

Knínice, Chudčice až na křižovatku za kostelem ve Veverské Bítýšce, kde odbočí vlevo. 

Po 3,5 km u Nového Dvora odbočí vpravo. Pokračuje 5,8 km po silnici II. třídy č. 386 

přes Nový Dvůr do Ostrovačic na křižovatku se silnicí II. třídy č. 602. Na této 

křižovatce odbočí vlevo a po ujetí 2,7 km po silnici II. třídy č. 602 na křižovatce se 

silnicí I. třídy č. 23 odbočí vpravo na Rosice. Pokračuje 41,2 km stále po hlavní silnici 

přes obce Rosice, Zastávka, Vysoké Popovice, Rapotice, Kralice nad Oslavou, Náměšť 

nad Oslavou a Vladislav až na první světelně řízenou křižovatku v Třebíči. Zde odbočí 

vpravo na silnici II. třídy č. 360 a ihned po 100 m odbočí vlevo na Brněnskou ulici. 

Odtud na staveniště ujede posledních 500 m.   



27 

 
Obr. 2 Trasa A, B dopravy prefabrikátů [36] 

2.4.2  Zatížitelnosti mostů a průjezdnost podjezdů na trase A, B 

V průběhu trasy jsou posouzeny prvky, jejichž technické parametry mohou dopravu 

omezit. Ty tvoří zejména mosty a podjezdy. U mostů je rozhodujícím parametrem jeho 

zatížitelnost, kterou dělíme na: 

- zatížitelnost normální Vn [t], 

- zatížitelnost výhradní Vr [t], 

- zatížitelnost výjimečnou Ve [t]. 

Normální zatížitelnost mostu je „největší okamžitá celková hmotnost jednoho vozidla. 

Vozidla této hmotnosti mohou přejíždět most bez dopravních omezení (v libovolném 

počtu). Provoz chodců a cyklistů není omezen“ [24]  

 

Výhradní zatížitelnost mostu je „největší okamžitá celková hmotnost vozidla, které 

smí přejíždět přes most jako jediné, tj. za vyloučení ostatních silničních vozidel, avšak 

bez dalších dopravních omezení. Provoz chodců a cyklistů ve vyhrazených pásech je 

zachován“ [24]  

 

Výjimečná zatížitelnost mostu je „největší okamžitá celková hmotnost vozidla nebo 

zvláštní soupravy, které smí přejet přes most pouze za vyloučení veškeré ostatní dopravy 

(včetně chodců a cyklistů) a za dodržení dalších omezujících opatření (přejezd 

předepsanou rychlostí, dodržení stanovené stopy)“ [24]  

 

U podjezdů je rozhodujícím parametrem volná výška a volná šířka podjezdu. 

Samozřejmostí je posoudit veškeré tyto parametry v obou směrech trasy. Musíme 

zohlednit skutečnost, že dopravní prostředek pojede z výrobny na staveniště naložen 

materiálem, přičemž ze staveniště pojede pro materiál bez nákladu. 
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Seznam mostů na trase A, B: 

 

- 386-001 most na silnici II. třídy č. 386 přes potok Kuřimka v Kuřimi,  

- 386-003 most na silnici II. třídy č. 386 přes potok Kuřimka u Moravských 

Knínic, 

- 386-004 most na silnici II. třídy č. 386 přes potok Kuřimka u Chudčic, 

- 386-005 most na silnici II. třídy č. 386 přes řeku Svratka ve Veverské Bitýšce, 

- 386-006 most na silnici II. třídy č. 386 přes místní potok v Novém Dvoře, 

- 386-007 most na silnici II. třídy č. 386 přes potok Hlinka u Nového Dvora, 

- 386-008 most přes Melkranský potok na silnici II. třídy č. 386 u Nového Dvora, 

- 386-009 most přes Knínický potok na silnici II. třídy č. 386 u Veverských 

Knínic, 

- 23-060 most přes Ostrovačický potok na silnici I. třídy č. 23 v Rosicích, 

- 23-059  most přes výpusť z rybníka na silnici I. třídy č. 23 v Rosicích, 

- 23-058  most přes řeku Bobrava na silnici I. třídy č. 23 u Rosic, 

- 23-057  most přes řeku Habřina na silnici I. třídy č. 23 v Zastávce, 

- 23-055  most přes řeku Habřina na silnici I. třídy č. 23 u Zastávky, 

- 23-053  most přes místní potok na silnici I. třídy č. 23 u Zastávky, 

- 23-052  most přes trať ČD Brno - Jihlava na silnici I. třídy č. 23 u Vysokých 

Popovic, 

- 23-051  most přes místní potok na silnici I. třídy č. 23 u Kralic nad Oslavou, 

- 23-050  most přes Jinošovský potok na silnici I. třídy č. 23 v Kralicích nad 

Oslavou, 

- 23-048  most přes řeku Oslava na silnici I. třídy č. 23 v Náměšti nad Oslavou, 

- 23-047  most přes trať ČD na silnici I. třídy č. 23 u Náměště nad Oslavou, 

- 23-046  most přes místní potok na silnici I. třídy č. 23 u Náměště nad Oslavou, 

- 23-045  most přes místní potok na silnici I. třídy č. 23 u Vladislavi, 

- 23-044  most na silnici I. třídy č. 23 u Vladislavi, 

- 23-043  most přes Mlýnský potok na silnici I. třídy č. 23 ve Vladislavi, 

- 23-040  most přes Klatovský potok na silnici I. třídy č. 23 v Třebíči, 

- 23-039  most přes potok Lubí na silnici I. třídy č. 23 v Třebíči. 
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Tab. 1 Zatížitelnost mostů na trase A, B a jejich délka přemostění [37] 

Označení mostu 

Normální 

zatížitelnost 

Vn [t] 

Výhradní 

zatížitelnost 

Vr [t] 

Výjimečná 

zatížitelnost 

Ve [t] 

Délka přemostění 

[m] 

386-001 32 51 183 3,600 

386-003 32 80 196 9,725 

386-004 34 49 306 4,720 

386-005 32 70 117 68,160 

386-006 32 80 196 2,500 

386-007 35 42 70 4,000 

386-008 24 34 40 2,400 

386-009 41 30 420 3,250 

23-060 76 91 152 4,550 

23-059 64 70 128 4,300 

23-058 32 80 196 19,085 

23-057 40 48 80 12,000 

23-055 44 48 80 6,700 

23-053 34 76 127 6,090 

23-052 50 60 100 8,860 

23-051 32 80 196 6,830 

23-050 77 272 560 3,230 

23-048 35 101 309 27,760 

23-047 50 130 292 20,150 

23-046 21 49 117 3,450 

23-045 32 80 196 5,450 

23-044 32 80 196 3,590 

23-043 19 48 117 8,500 

23-040 32 80 196 10,000 

23-039 15 30 164 11,400 

 

Je zřejmé, že při dodržení normální zatížitelnosti mostů by bylo možné přepravovat 

prefabrikáty za pomocí vozidla nebo jízdní soupravy o maximální hmotnosti 15 t. Proto 

budeme nuceni u mostů č. 386-008, č. 23-046, č. 23-043 a č. 23-039 využít výhradních 

zatížitelností těchto mostů. Musíme tedy zajistit opatření, kdy tyto mosty budeme moci 

přejet pouze jedním vozidlem nebo jízdní soupravou o maximální hmotnosti rovnající 

se výhradní zatížitelnosti těchto mostů. Jelikož se jedná o mosty malé délky přemostění, 

to je 2,40 m, 3,45 m, 8,50 m a 11,40 m, tak toto opatření zajistíme prostřednictvím 

spolujezdce, který na potřebný okamžik zastaví případná protijedoucí vozidla. Celková 

hmotnost soupravy při dopravě prefabrikátu bude maximálně 30 t. 
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Seznam podjezdů na trase A, B 

- 386-002  podjezd pod tratí ČD na silnici II. třídy č. 386 v Kuřimi, 

- 386-012  podjezd pod dálnicí D1 na silnici II. třídy č. 386 u Ostrovačic, 

- 23-054  podjezd pod tratí ČD na silnici I. třídy č. 23 u Zastávky. 

 

Tab. 2 Volné výšky a šířky podjezdů na trase A, B [37] 

Označení podjezdu Volná šířka [m] Volná výška [m] 

386-002 10,9 4,25 

386-012 13,3 5,05 

23-054 6,5 4,5 

 

Souprava tahače s návěsem šířky 2,55 m a výšky 3,54 m limitním rozměrům 

průjezdnosti vyhoví.  

2.4.3  Posouzení poloměrů směrových prvků na trase A, B 

Bylo nutné posoudit průjezdnost směrových prvků pozemních komunikací 

s poloměry zatáčení jízdní soupravy v možných kritických místech trasy. Pro bezpečnou 

a plynulou průjezdnost trasy v požadovaném jízdním pruhu musí být poloměr zatáčení 

soupravy maximálně rovný nebo menší poloměru jednotlivých směrových prvků 

pozemních komunikací. Posuzované směrové prvky pozemních komunikací trasy A i B 

byly vybrány z mapy a určení jejich poloměrů bylo provedeno přepočtením a 

překreslením dle jejího měřítka. 

 

 
Obr. 3 Posuzované směrové prvky bodů trasy A, B [36] 

 

Vnější poloměr zatáčení soupravy tahače s návěsem je 12,5 m. 
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Jednotlivé poloměry směrových prvků bodů trasy A, B: 

Bod 1: Směrový oblouk křižovatky silnic II. třídy č. 386 a č. 385 trasy A v Kuřimi. 

Poloměr směrového oblouku je 18 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 

Obr. 4 Bod 1 – Směrový oblouk křižovatky v Kuřimi trasy A [36] 

  

Bod 1: Směrový oblouk křižovatky silnici II. třídy č. 386 a č. 385 trasy B 

v Kuřimi. Poloměr směrového oblouku je 16 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 
Obr. 5 Bod 1 – Směrový oblouk křižovatky v Kuřimi trasy B [36] 
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Bod 2: Směrový oblouk křižovatky silnic II. třídy č. 385 a č. 386 trasy A v Kuřimi. 

Poloměr směrového oblouku je 18 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 6 Bod 2 – Směrový oblouk křižovatky v Kuřimi trasy A [36] 

 

Bod 2: Směrový oblouk křižovatky silnic II. třídy č. 385 a č. 386 trasy B v Kuřimi. 

Poloměr směrového oblouku je 19 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 
Obr. 7 Bod 2 – Směrový oblouk křižovatky v Kuřimi trasy B [36] 
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Bod 3: Směrový oblouk křižovatky silnic II. třídy č. 386 a III. třídy č. 3846 trasy A 

za Kuřimí. Poloměr směrového oblouku je 16 m ≥ 12,5 m  VYVOHUJE. 

 

 
Obr. 8 Bod 3 – Směrový oblouk křižovatky za Kuřimí trasy A [36] 

  

Bod 4: Směrový oblouk křižovatky silnice II. třídy a ulice Dolní Branka trasy B 

v Moravských Knínicích. Poloměr směrového oblouku je 15 m ≥ 12,5 m  

VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 9 Bod 4 – Směrový oblouk křižovatky v Moravských Knínicích trasy B [36] 
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Bod 5: Směrový oblouk křižovatky na silnici II. třídy č. 386 trasy A u kostela ve 

Veverské Bítýšce. Poloměr směrového oblouku je 12,5 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 10 Bod 5 – Směrový oblouk křižovatky ve Veverské Bítýšce trasy A [36] 

  

Bod 5: Směrový oblouk křižovatky na silnici II. třídy č. 386 trasy B u kostela ve 

Veverské Bítýšce. Poloměr směrového oblouku je 12,5 m ≥ 12,5 m  

VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 11 Bod 5 – Směrový oblouk křižovatky ve Veverské Bítýšce trasy B [36] 
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Bod 6: Tři navazující směrové oblouky okružní křižovatky na silnici I. třídy č. 23 

trasy A v Rosicích. Poloměry krajních měrových oblouků jsou 20 m, poloměr 

vnitřního směrového oblouku je 13 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 12 Bod 6 – Směrové oblouky okružní křižovatky v Rosicích trasy A [36] 

 

Bod 6: Tři navazující směrové oblouky okružní křižovatky na silnici I. třídy č. 23 

trasy A v Rosicích. Poloměry krajních měrových oblouků jsou 20 m, poloměr 

vnitřního směrového oblouku je 13 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 13 Bod 6 – Směrové oblouky okružní křižovatky v Rosicích trasy B [36] 
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Bod 7: Tři navazující směrové oblouky okružní křižovatky na silnici I. třídy č. 23 

trasy A v Náměšti nad Oslavou. Poloměry krajních měrových oblouků jsou 20 m, 

poloměr vnitřního směrového oblouku je 19 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 14 Bod 7 – Směrové oblouky okružní křižovatky v Náměšti nad Oslavou trasy A [36] 

 

Bod 7: Tři navazující směrové oblouky okružní křižovatky na silnici I. třídy č. 23 

trasy B v Náměšti nad Oslavou. Poloměry krajních měrových oblouků jsou 20 m, 

poloměr vnitřního směrového oblouku je 19 m ≥ 12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 

Obr. 15 Bod 7 – Směrové oblouky okružní křižovatky v Náměšti nad Oslavou trasy B [36] 
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Bod 8: Dva navazující směrové oblouky křižovatky silnice II. třídy č. 360 

s Brněnskou ulicí trasy A v Třebíči. Oba směrové oblouky mají poloměr 14 m ≥ 

12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 16 Bod 8 – Směrové oblouky křižovatky v Třebíči trasy A [36] 

  

Bod 8: Dva navazující směrové oblouky křižovatky silnice II. třídy č. 360 

s Brněnskou ulicí trasy B v Třebíči. Oba směrové oblouky mají poloměr 18 m ≥ 

12,5 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 17 Bod 8 – Směrové oblouky křižovatky v Třebíči trasy B [36] 
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2.5  Doprava čerstvého betonu 

Pro dopravu čerstvého betonu z betonárny Pozemstav Třebíč, s.r.o. na staveniště je 

navržena trasa C . Délka trasy činí 2,4 km a je vedena z výrobny na Hrotovické ulici č. 

p. 191 na staveniště na Brněnské ulici č. p. 36 v Třebíči. V opačném směru ze staveniště 

do betonárny je navržena trasa D, která je totožná s trasou C.  

 

2.5.1  Popis průběhu trasy C, D 

Po výjezdu z areálu betonárny řidič odbočí vpravo  a pojede 800 m po silnici II. 

třídy č. 351, kde odbočí vpravo na silnici I. třídy č. 23. Po této silnici pojede 1,0 km a 

přijede na světelně řízenou křižovatku. Zde odbočí vlevo na silnici II. třídy č. 360 a 

ihned po 100 m odbočí taktéž vlevo na Brněnskou ulici. Odtud na staveniště ujede 

posledních 500 m.  

 

 
Obr. 18 Trasa C, D dopravy čerstvého betonu [36] 

 

2.5.2  Zatížitelnost mostů a průjezdnost podjezdů na trase C, D 

Seznam mostů na trase C:  

- 351-026  most na silnici II. třídy č. 351 přes trať ČD v Třebíči, 

- 23-036.1 most rampy D při nájezdu na silnici I. třídy č. 23 v Třebíči, 

- 23-038  most přes řeku Jihlavu na silnici I. třídy č. 23 v Třebíči. 
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Tab. 3 Zatížitelnost mostů na trase C, D a jejich délka přemostění [37] 

Označení mostu 

Normální 

zatížitelnost 

Vn [t] 

Výhradní 

zatížitelnost 

Vr [t] 

Výjimečná 

zatížitelnost 

Ve [t] 

Délka přemostění 

[m] 

351-026 19 48 117 34,200 

23-036.1 19 44 74 111,780 

23-038 28 80 156 56,900 

 

Při maximální zatížitelnosti mostů 19 t bude tedy autodomíchávač převážet maximálně 

2,5 m3 čerstvého betonu. 

 

Seznam podjezdů na trase C, D: 

- 23-037  podjezd pod lávkou na silnici I. třídy č. 23 v Třebíči. 

 

Tab. 4 Volné výšky a šířky podjezdů na trase C, D [37] 

Označení podjezdu Volná šířka [m] Volná výška [m] 

23-037 15,97 4,95 

 

Autodomíchávač šířky 2,5 m a výšky 3,5 m limitním rozměrům průjezdnosti vyhoví. 

 

2.5.3  Posouzení poloměrů směrových prvků na trase C, D 

Bylo nutné posoudit průjezdnost směrových prvků pozemních komunikací 

s poloměrem zatáčení autodomíchávače v možných kritických místech trasy. Pro 

bezpečnou a plynulou průjezdnost trasy v požadovaném jízdním pruhu musí být 

poloměr zatáčení autodomíchávače maximálně rovný nebo menší poloměru 

jednotlivých směrových prvků pozemních komunikací. Posuzované směrové prvky 

pozemních komunikací trasy C, D byly vybrány z mapy a určení jejich poloměrů bylo 

provedeno přepočtením a překreslením dle jejího měřítka.  
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Obr. 19 Posuzované směrové prvky bodů trasy C, D [36] 

 

Vnější poloměr zatáčení autodomíchávače je 10,05 m. 

 

 

Jednotlivé poloměry směrových prvků bodů trasy A, B: 

Bod 9: Směrový oblouk křižovatky místní pozemní komunikace se silnicí II. třídy 

č. 351 při výjezdu z betonárny v Třebíči trasy C. Poloměr směrového oblouku je 

12,5 m ≥ 10,05 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 20 Bod 9 Směrový oblouk křižovatky v Třebíči trasy C [36] 



41 

Bod 10:   Směrový oblouk křižovatky silnic II. třídy č. 351 se silnicí I. třídy č. 23 

v Třebíči trasy C Poloměr směrového oblouku je 13 m ≥ 10,05 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 21 Bod 10 Směrový oblouk křižovatky v Třebíči trasy C [36] 

 

Bod 11:   Směrový oblouk křižovatky silnic II. třídy č. 351 se silnicí I. třídy č. 23 

v Třebíči trasy D. Poloměr směrového oblouku je 13 m ≥ 10,05 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 22 Bod 11 Směrový oblouk křižovatky v Třebíči trasy D [36] 
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2.6  Doprava materiálu ze stavebnin 

 

Pro dopravu materiálu ze stavebnin TOMI stavebniny na staveniště je navržena 

trasa E. Délka trasy činí 2,0 km a je vedena ze stavebnin na Hrotovické ulici č. p. 1202 

na staveniště na Brněnské ulici č. p. 36 v Třebíči. V opačném směru ze staveniště do 

stavebnin je navržena trasa F, která je totožná s trasou E.  

 

2.6.1  Popis průběhu trasy E, F 

Po výjezdu z areálu stavebnin řidič odbočí vlevo a pojede 400 m po silnici II. třídy 

č. 351, kde odbočí vpravo na silnici I. třídy č. 23. Po této silnici pojede 1,0 km a přijede 

na světelně řízenou křižovatku. Zde odbočí vlevo na silnici II. třídy č. 360 a ihned po 

100 m odbočí taktéž vlevo na Brněnskou ulici. Odtud na staveniště ujede posledních 

500 m.  

 

 
Obr. 23 Trasa C, D dopravy materiálu ze stavebnin [36] 

 

2.6.2  Zatížitelnost mostů a průjezdnost podjezdů na trase E, F 

Mosty i podjezdy na trase ze stavebnin jsou totožné s mosty a podjezdy na trase 

z betonárny. Maximální hmotnost zatížitelnosti mostů 19 t nákladní automobil MAN 

nepřekročí, jeho maximální hmotnost bude 10,2 t. Jeho průjezdná výška 2,6 m taktéž 

vyhoví průjezdnosti podjezdu 4,95 m. 
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2.6.3  Posouzení poloměrů směrových prvků na trase E,F 

Bylo nutné posoudit průjezdnost směrových prvků pozemních komunikací 

s poloměrem zatáčení nákladního automobilu MAN v možných kritických místech 

trasy. Pro bezpečnou a plynulou průjezdnost trasy v požadovaném jízdním pruhu musí 

být poloměr zatáčení nákladního automobilu maximálně rovný nebo menší poloměru 

jednotlivých směrových prvků pozemních komunikací. Posuzované směrové prvky 

pozemních komunikací trasy E, F byly vybrány z mapy a určení jejich poloměrů bylo 

provedeno přepočtením a překreslením dle jejího měřítka.  

 

 
Obr. 24 Trasa C, D dopravy materiálu ze stavebnin [36] 

 

Poloměr otáčení nákladního automobilu MAN je 9,80 m.  

 

 

Jednotlivé poloměry směrových prvků bodů trasy E, F: 

Směrové prvky v bodech 10 a 11 trasy E, F jsou totožné se směrovými prvky 

v bodech 10 a 11 na trase C, D. Tyto prvky mají poloměr 13 m ≥ 9,8 m  VYHOVUJÍ. 
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Bod 12:   Směrový oblouk křižovatky výjezdu ze stavebnin se silnicí II. třídy č. 351 

v Třebíči trasy F. Poloměr směrového oblouku je 12,5 m ≥ 9,8 m  VYHOVUJE. 

 

 
Obr. 25 Bod 12 Směrový oblouk křižovatky v Třebíči trasy F [36] 
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V této kapitole jsou přehledně vypsány prvky prefabrikátů, potřeba betonu, zálivky 

a stykových malt, výztuže a ostatních doplňků, které jsou nezbytné pro montáž skeletu 

objektu A. Jsou rozděleny dle charakteru a dle podlaží, ve kterém se nachází. 

Prefabrikované prvky jsou vyrobeny z železobetonu třídy pevnosti C35/45 a C40/50, 

stropní panely Spiroll jsou z předpjatého betonu. Označení prvků se řídí označením 

prvků v projektové dokumentaci. 

 

3.1  Sloupy 

 

Tab. 5 Výpis sloupů 1.NP [vlastní výpočet] 

OZN Šířka 

prvku  

b [m] 

Výška 

prvku  

h [m] 

Délka 

prvku  

l [m] 

Objem 

betonu 

prvku  

[m3] 

Hmotnost 

prvku     

[t] 

Počet 

prvků 

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

Hmotnost 

celkem   

[t] 

s11 0,600 0,500 3,785 0,953 1,563 2 1,906 3,125 

s12 0,500 0,500 3,785 0,794 1,985 9 7,146 17,865 

s12.1 0,500 0,500 3,785 0,794 1,985 1 0,794 1,985 

S13 0,500 0,500 3,785 0,831 2,078 4 3,324 8,310 

S14 0,500 0,500 6,140 1,348 3,370 2 2,696 6,740 

S15 0,500 0,500 3,785 0,794 1,985 1 0,794 1,985 

S16 0,500 0,500 3,785 0,794 1,985 1 0,794 1,985 

S17 0,500 0,400 3,785 0,635 1,588 2 1,270 3,175 

 

 

 

Tab. 6 Výpis sloupů 2.NP [vlastní výpočet] 

OZN Šířka 

prvku  

b [m] 

Výška 

prvku  

h [m] 

Délka 

prvku  

l [m] 

Objem 

betonu 

prvku  

[m3] 

Hmotnost 

prvku      

[t] 

Počet 

prvků 

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

Hmotnost 

celkem  

[t] 

S21 0,500 0,500 3,235 0,656 1,640 4 2,624 6,560 

S22 0,500 0,500 3,235 0,656 1,640 8 5,248 13,120 

S23 0,500 0,500 3,235 0,694 1,735 5 3,470 8,675 

S24 0,500 0,400 3,235 0,525 1,313 1 0,525 1,313 

S25 0,500 0,400 3,235 0,525 1,313 1 0,525 1,313 
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Obr. 26 Příklad prvku – sloup S23 [vlastní obrázek] 

3.2  Průvlaky 

 

 Tab. 7 Výpis průvlaků 1.NP [vlastní výpočet] 

OZN Šířka 

prvku 

b [m] 

Výška 

prvku 

h [m] 

Délka 

prvku 

l [m] 

Objem 

betonu 

prvku  

[m3] 

Hmotnost 

prvku   

[t] 

Počet 

prvků 

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

Hmotnost 

celkem 

[t] 

PR26 0,800 0,600 12,180 4,357 10,893 1 4,357 10,893 

PR27 0,800 0,600 11,900 4,230 10,575 1 4,230 10,575 

PR28 0,800 0,600 2,960 0,979 2,448 1 0,979 2,448 

PR29 0,800 0,600 13,300 4,620 11,550 1 4,620 11,550 

PR30 0,800 0,600 4,580 1,606 4,015 1 1,606 4,015 

PR31 0,800 0,600 10,540 3,760 9,400 1 3,760 9,400 

PR32 0,800 0,600 6,170 2,178 5,445 1 2,178 5,445 

PR33 0,800 0,600 6,170 2,178 5,445 1 2,178 5,445 

PR34 0,800 0,600 6,170 2,178 5,445 1 2,178 5,445 

PR35 0,800 0,600 10,740 3,552 8,880 1 3,552 8,880 

PR36 0,800 0,600 10,740 3,674 9,185 1 3,674 9,185 

PR37 0,800 0,600 10,740 3,835 9,588 1 3,835 9,588 

PR62 0,700 0,600 5,580 1,622 4,055 1 1,622 4,055 

PR91 0,900 0,600 11,360 4,459 11,148 1 4,459 11,148 

PR92 0,900 0,600 4,580 1,762 4,405 1 1,762 4,405 

PR93 0,900 0,600 13,300 5,133 12,833 1 5,133 12,833 

PR94 0,900 0,600 2,900 1,048 2,620 1 1,048 2,620 

PR95 0,900 0,600 7,030 2,730 6,825 1 2,730 6,825 

PR99 0,800 0,600 8,480 2,396 5,990 1 2,396 5,990 
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Tab. 8 Výpis průvlaků 2.NP [vlastní výpočet] 

OZN Šířka 

prvku 

b    

[m] 

Výška 

prvku 

h    

[m] 

Délka 

prvku 

l     

[m] 

Objem 

betonu 

prvku  

[m3] 

Hmotnost 

prvku   

[t] 

Počet 

prvků 

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

Hmotnost 

celkem 

[t] 

PR29.1 0,800 0,600 13,300 4,620 11,550 1 4,620 11,550 

PR30.1 0,800 0,600 4,580 1,606 4,015 1 1,606 4,015 

PR38 0,800 0,600 6,170 2,178 5,445 1 2,178 5,445 

PR39 0,800 0,600 6,170 2,178 5,445 1 2,178 5,445 

PR40 0,800 0,600 6,170 2,178 5,445 1 2,178 5,445 

PR41 0,800 0,600 10,740 3,759 9,398 1 3,759 9,398 

PR42 0,800 0,600 10,740 3,835 9,588 1 3,835 9,588 

PR43 0,800 0,600 10,740 3,823 9,558 1 3,823 9,558 

PR44 0,800 0,600 2,960 0,979 2,448 1 0,979 2,448 

PR45 0,800 0,600 10,570 3,771 9,428 1 3,771 9,428 

PR62.1 0,700 0,600 5,580 1,622 4,055 1 1,622 4,055 

PR92.1 0,900 0,600 4,580 1,762 4,405 1 1,762 4,405 

PR93.1 0,900 0,600 13,300 5,133 12,833 1 5,133 12,833 

PR96 0,900 0,600 4,400 1,690 4,225 1 1,690 4,225 

PR97 0,900 0,600 8,530 3,318 8,295 1 3,318 8,295 

PR98 0,900 0,600 11,940 4,577 11,443 1 4,577 11,443 

PR99.1 0,900 0,600 8,480 2,396 5,990 1 2,396 5,990 

 

 

 
Obr. 27 Příklad prvku – průvlak PR34 [vlastní obrázek] 

 



49 

3.3  Ztužidla 

 

Tab. 9 Výpis ztužidel 1.NP [vlastní výpočet] 

OZN Šířka 

prvku 

b    

[m] 

Výška 

prvku 

h    

[m] 

Délka 

prvku 

l     

[m] 

Objem 

betonu 

prvku  

[m3] 

Hmotnost 

prvku   

[t] 

Počet 

prvků 

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

Hmotnost 

celkem 

[t] 

ZT11 0,35 0,47 4,46 0,592 1,48 2 1,184 2,96 

ZT11.2 0,35 0,47 4,46 0,592 1,48 1 0,592 1,48 

ZT13 0,350 0,470 4,810 0,640 1,600 1 0,640 1,600 

ZT14 0,350 0,470 7,760 1,046 2,615 1 1,046 2,615 

ZT15 0,350 0,470 7,760 1,046 2,615 1 1,046 2,615 

ZT27 0,350 0,600 10,110 1,688 4,220 1 1,688 4,220 

ZT28 0,350 0,600 8,960 1,528 3,820 1 1,528 3,820 

ZT29 0,350 0,600 9,010 1,501 3,753 1 1,501 3,753 

ZT30 0,350 0,600 9,010 1,501 3,753 1 1,501 3,753 

ZT31 0,350 0,600 7,710 1,280 3,200 1 1,280 3,200 

ZT32 0,350 0,600 7,710 1,280 3,200 1 1,280 3,200 

ZT41.1 0,450 0,600 7,710 1,428 3,570 1 1,428 3,570 

ZT42 0,450 0,600 8,960 1,702 4,255 1 1,702 4,255 

 

 

Tab. 10 Výpis ztužidel 2.NP [vlastní výpočet] 

OZN Šířka 

prvku 

b [m] 

Výška 

prvku 

h [m] 

Délka 

prvku 

l [m] 

Objem 

betonu 

prvku  

[m3] 

Hmotnost 

prvku   

[t] 

Počet 

prvků 

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

Hmotnost 

celkem 

[t] 

ZT14 0,350 0,470 7,760 1,046 2,615 1 1,046 2,615 

ZT15 0,350 0,470 7,760 1,046 2,615 2 2,092 5,230 

ZT16 0,350 0,470 7,710 1,039 2,598 1 1,039 2,598 

ZT27.1 0,350 0,600 10,110 1,688 4,220 1 1,688 4,220 

ZT28.1 0,350 0,600 8,960 1,528 3,820 1 1,528 3,820 

ZT42 0,450 0,600 8,960 1,702 4,255 1 1,702 4,255 

ZT91 0,250 0,470 4,460 0,509 1,273 1 0,509 1,273 

ZT92 0,250 0,470 4,810 0,550 1,375 1 0,550 1,375 

 

 
Obr. 28 Příklad prvku – ztužidlo ZT15 [vlastní obrázek] 
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3.4  Prvky schodiště 

 

Tab. 11 Výpis prvků schodiště 1.NP [vlastní výpočet] 

OZN Šířka 

prvku 

b    

[m] 

Výška 

prvku 

h    

[m] 

Délka 

prvku 

l     

[m] 

Objem 

betonu 

prvku  

[m3] 

Hmotnost 

prvku   

[t] 

Počet 

prvků 

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

Hmotnost 

celkem 

[t] 

ST02 1,345 0,250 3,225 1,084 2,710 1 1,084 2,710 

ST02z 1,345 0,250 3,225 1,084 2,710 1 1,084 2,710 

PD02 1,600 0,200 4,470 1,221 3,053 1 1,221 3,053 

SR03 1,490 0,285 4,505 1,416 3,540 1 1,416 3,540 

SR04 1,490 0,290 4,446 1,404 3,510 1 1,404 3,510 

 

 
Obr. 29 Příklad prvku – schodišťové rameno SR04 [vlastní obrázek] 

 

3.5  Stropní panely Spiroll a Filigrán 

 

Tab. 12 Výpis stropních prvků 1.NP [vlastní výpočet] 

OZN. Šířka 

prvku     

b         

[m] 

Výška 

prvku       

h  

[m] 

Délka 

prvku        

l  

[m] 

Hmotnost 

prvku        

[t] 

Počet 

prvků   

[ks] 

Hmotnost 

celkem      

[t] 

PA1 1,200 0,265 8,900 3,293 5 16,465 

PA2 1,200 0,265 7,650 2,831 32 90,576 

PA3 0,560 0,265 7,650 1,321 1 1,321 

PA4 0,750 0,265 7,650 1,769 1 1,769 

PA5 0,600 0,265 7,650 1,415 1 1,415 

PA6 1,020 0,265 7,650 2,406 1 2,406 

PA7 1,200 0,265 8,950 3,312 6 19,869 

PA8 0,600 0,265 8,950 1,656 1 1,656 
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PA9 0,520 0,265 8,950 1,435 1 1,435 

PA10 1,200 0,265 4,400 1,628 5 8,140 

PA11 0,520 0,265 4,400 0,705 1 0,705 

PA12 0,600 0,265 4,400 0,814 1 0,814 

PA13 0,950 0,265 4,400 1,289 1 1,289 

PA14 0,350 0,265 4,400 0,475 1 0,475 

PA15 1,200 0,265 10,050 3,719 12 44,622 

PA16 0,820 0,265 10,050 2,541 1 2,541 

PA17 1,200 0,265 9,660 3,574 1 3,574 

PA18 1,200 0,265 7,700 2,849 4 11,396 

PA19 0,520 0,265 7,700 1,235 1 1,235 

PA20 1,200 0,265 4,750 1,758 5 8,788 

PA21 0,750 0,265 4,750 1,098 1 1,098 

F11 1,990 0,060 2,325 0,694 3 2,082 

F12 1,080 0,060 4,200 0,680 1 0,680 

F13 1,030 0,060 4,200 0,649 1 0,649 

 

 

Tab. 13: Výpis stropních prvků 2.NP [vlastní výpočet] 

OZN. Šířka 

prvku b 

[m] 

Výška 

prvku h 

[m] 

Délka 

prvku l 

[m] 

Hmotnost 

prvku        

[t] 

Počet 

prvků   

[ks] 

Hmotnost 

celkem     

[t] 

PA1 1,200 0,265 8,900 3,293 5 16,465 

PA2 1,200 0,265 7,650 2,831 25 70,763 

PA22 0,590 0,265 7,650 1,392 1 1,392 

PA10 1,200 0,265 4,400 1,628 12 19,536 

PA23 0,820 0,265 4,400 1,112 1 1,112 

PA12 0,600 0,265 4,400 0,814 1 0,814 

PA24 0,970 0,265 7,650 2,288 1 2,288 

PA18 1,200 0,265 7,700 2,849 4 11,396 

PA19 0,520 0,265 7,700 1,235 1 1,235 

PA15 1,200 0,265 10,050 3,719 11 40,904 

PA16 0,820 0,265 10,050 2,541 1 2,541 

PA17 1,200 0,265 9,660 3,574 1 3,574 

PA25 1,200 0,265 2,100 0,777 2 1,554 

PA26 1,200 0,265 2,300 0,851 2 1,702 

PA20 1,200 0,265 4,750 1,758 6 10,545 

PA22 1,020 0,265 4,750 1,494 1 1,494 

F11 1,990 0,060 2,325 0,694 3 2,082 

F14 1,150 0,060 4,200 0,725 1 0,725 

F15 1,060 0,060 4,200 0,668 1 0,668 
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Obr. 30 Příklad prvku – stropní panel Spiroll PA10 [vlastní obrázek] 

 

3.6  Kotvící prvky prefabrikátů 

- Kotevní deska KM2 - 2 ks 

- Kotevní deska KM3 - 48 ks v 1.NP a 70 ks v 2.NP 

 

3.7  Stykový beton Baumit WU Beton C30/37 

 

Tab. 14 Potřeba stykového betonu pro osazení sloupů 1.NP [vlastní výpočet] 

Rozměry 

sloupu b x h 

[m] 

Plochy 

sloupu    

[m2] 

Výška lože       

[m] 

Objem  

[m3.ks-1] 

Počet 

sloupů  

[ks] 

Objem 

celkem   

[m3] 

0,6 x 0,5 0,300 0,015 0,005 2 0,009 

0,5 x 0,5 0,250 0,015 0,004 15 0,056 

0,5 x 0,4 0,200 0,015 0,003 2 0,006 

    

∑= 0,071 

 

 

 

 Tab. 15 Potřeba stykového betonu pro osazení sloupů do kalichů [vlastní výpočet] 

Rozměry dna 

kalichu     

[m] 

Rozměry 

zhlaví 

kalichu     

[m] 

Výška 

kalichu 

[m] 

Objem 

kalichu 

patky 

[m3] 

Objem 

části 

sloupu v 

kalichu 

[m3] 

Objem 

betonu v 

kalichu 

[m3] 

Počet 

sloupů 

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

0,600 x 0,600 0,700 x 0,700 0,8 0,339 -0,188 0,152 2 0,303 
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Tab. 16 Potřeba stykové betonu pro osazení průvlaků na sloupy 1.NP [vlastní výpočet] 

Rozměry 

sloupu    b x h 

[m] 

Plochy 

sloupu    

[m2] 

Výška lože       

[m] 

Objem 

[m3.ks-1] 

Počet 

sloupů 

[ks] 

Objem 

celkem 

[m3] 

0,6 x 0,5 0,300 0,010 0,003 2 0,006 

0,5 x 0,5 0,250 0,010 0,003 17 0,043 

0,5 x 0,4 0,200 0,010 0,002 2 0,004 

    

∑= 0,053 

 

 

Tab. 17 Potřeba stykového betonu pro Gerberovy styky průvlak-průvlak a pro osazení průvlaků na 

konzoly průvlaků nebo na příruby sloupů 1.NP [vlastní výpočet] 

Rozměry 

uložení   

[m2] 

Plocha 

uložení   

[m2] 

Výška lože   

[m] 

Objem betonu 

[m3.ks-1] 

Počet styků 

[ks] 

Objem 

celkem  

[m3] 

0,2 x 0,5 0,100 0,010 0,014 16 0,224 

 

 

Tab. 18 Potřeba stykového betonu pro osazení ztužidel na příruby průvlaků nebo na příruby 

ztužidel 1.NP [vlastní výpočet] 

Rozměry 

uložení        

[m2] 

Plocha 

uložení 

[m2] 

Výška 

lože     

[m] 

Objem betonu 

[m3.ks-1] 

Počet 

styků   

[ks] 

Objem 

celkem 

[m3] 

0,15 x 0,25 0,038 0,01 0,000 30 0,011 

 

 

Tab. 19 Potřeba stykového betonu pro osazení stěnových schodišťových panelů a pro osazení 

panelu mezipodesty [vlastní výpočet] 

OZN. Rozměry 

uložení         

[m2] 

Plocha 

uložení 

[m2] 

Výška 

lože     

[m] 

Objem 

betonu 

[m3.ks-1] 

Počet 

styků 

[ks] 

Objem 

celkem 

[m3] 

ST02 1,345 x 0,25 0,336 0,01 0,003 2 0,007 

PD02 1,345 x 0,25 0,336 0,01 0,003 2 0,007 

     

∑= 0,013 
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Tab. 20 Potřeba stykového betonu pro osazení schodišťových ramen na mezipodestu a na ztužidla 

[vlastní výpočet] 

OZN. Rozměry 

uložení      

[m2] 

Plocha 

uložení 

[m2] 

Výška 

lože 

[m] 

Objem 

betonu 

[m3.ks-1] 

Počet 

styků 

[ks] 

Objem 

celkem 

[m3] 

SR03, SR04 1,52 x 0,15 0,228 0,01 0,002 4 0,009 

 

 

Tab. 21 Potřeba stykového betonu pro osazení stropních panelů Spiroll a Filigrán 1.NP [vlastní 

výpočet] 

Šířky 

panelu 

[m] 

Rozměry uložení    

[m2] 

Plocha 

uložení 

[m2] 

Výška 

lože   

[m] 

Objem 

betonu 

[m3.ks-1] 

Počet 

styků 

[ks] 

Objem 

celkem 

[m3] 

1,200 1,200 x 0,150 0,180 0,05 0,009 142 1,278 

1,020 1,020 x 0,150 0,153 0,05 0,008 2 0,015 

0,950 0,950 x 0,150 0,143 0,05 0,007 2 0,014 

0,820 0,820 x 0,150 0,123 0,05 0,006 2 0,012 

0,750 0,750 x 0,150 0,113 0,05 0,006 4 0,023 

0,600 0,60 x 0,150 0,090 0,05 0,005 6 0,027 

0,560 0,560 x 0,150 0,084 0,05 0,004 2 0,008 

0,520 0,520 x 0,150 0,078 0,05 0,004 6 0,023 

0,350 0,350 x 0,150 0,053 0,05 0,003 2 0,005 

0,900 0,900 x 0,15 0,135 0,05 0,007 1 0,007 

4,290 4,290 x 0,15 0,644 0,05 0,032 2 0,064 

2,175 2,175 x 0,15 0,326 0,05 0,016 6 0,098 

     

∑= 1,575 

 

Vydatnost směsi Baumit WU Beton je 2000 kg.m-3. 

 

Celková potřeba stykového betonu pro zhotovení 1.NP s připočtením 5% ztratného činí:  

V = (0,071+0,303+0,053+0,224+0,011+0,013+0,009+1,575)x1,05 = 2,372 m3, 

M1.NP= 2,372x2000 = 4744 kg. 

 

 

Tab. 22 Potřeba stykového betonu pro osazení sloupů 2.NP [vlastní výpočet] 

Rozměr 

sloupu b x h 

[m] 

Plochy 

sloupu   

[m2] 

Výška lože 

[m] 

Objem  

[m3.ks-1] 

Počet sloupů 

[ks] 

Objem 

celkem  

[m3] 

0,5 x 0,5 0,250 0,015 0,004 17 0,064 

0,5 x 0,4 0,200 0,015 0,003 2 0,006 

    
∑= 0,070 
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Tab. 23 Potřeba stykového betonu pro osazení průvlaků na sloupy 2.NP [vlastní výpočet] 

Rozměr 

sloupu b x h 

[m] 

Plochy 

sloupu    

[m2] 

Výška lože 

[m] 

Objem  

[m3.ks-1] 

Počet sloupů 

[ks] 

Objem 

celkem  

[m3] 

0,5 x 0,5  0,250 0,010 0,003 17 0,043 

0,5 x 0,4 0,200 0,010 0,002 2 0,004 

    

∑= 0,047 

 

 

Tab. 24 Potřeba stykového betonu pro Gerberovy styky průvlak-průvlak a pro osazení průvlaků na 

konzoly průvlaků nebo na příruby sloupů 2.NP [vlastní výpočet] 

Rozměry 

uložení    

[m2] 

Plocha uložení 

[m2] 

Výška lože 

[m] 

Objem 

betonu 

[m3.ks-1] 

Počet styků 

[ks] 

Objem 

celkem  

[m3] 

0,2 x 0,5 0,010 0,010 0,014 15 0,210 

 

 

Tab. 25 Potřeba stykového betonu pro osazení ztužidel na příruby průvlaků nebo na příruby 

ztužidel 1.NP [vlastní výpočet] 

Rozměry 

uložení    

[m2] 

Plocha uložení 

[m2] 

Výška 

lože     

[m] 

Objem 

betonu 

[m3.ks-1] 

Počet styků 

[ks] 

Objem 

celkem 

[m3] 

0,15 x 0,25 0,038 0,010 0,000 20 0,008 

 

 

Tab. 26 Potřeba stykového betonu pro osazení stropních panelů Spiroll a Filigrán 2.NP [vlastní 

výpočet] 

Šířky 

panelu 

[m] 

Rozměry uložení     

[m2] 

Plocha 

uložení 

[m2] 

Výška 

lože     

[m] 

Objem 

betonu 

[m3.ks-1] 

Počet 

styků 

[ks] 

Objem 

celkem 

[m3] 

1,200 1,200 x 0,15 0,180 0,050 0,009 136 1,224 

1,020 1,020 x 0,15 0,153 0,050 0,008 2 0,015 

0,970 0,970 x 0,15 0,146 0,050 0,007 2 0,015 

0,820 0,820 x 0,15 0,123 0,050 0,006 4 0,025 

0,600 0,600 x 0,15 0,090 0,050 0,005 2 0,009 

0,590 0,590 x 0,15 0,089 0,050 0,004 2 0,009 

0,520 0,520 x 0,15 0,078 0,050 0,004 2 0,008 

0,900 0,900 x 0,15 0,135 0,050 0,007 1 0,007 

4,290 4,290 x 0,15 0,644 0,050 0,032 2 0,064 

2,175 2,175 x 0,15 0,326 0,050 0,016 6 0,098 

     

∑= 1,473 
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Celková potřeba stykového betonu pro zhotovení 2.NP s připočtením 5% ztratného činí: 

V = (0,070+0,047+0,210+0,008+1,473)x1,05 = 1,898 m3, 

M2.NP= 1,898 x2000 = 3796 kg. 

 

Celková potřeba stykového betonu pro zhotovení obou podlaží činí: 

M = M1.NP + M2.NP =4744 + 3796 = 8540 kg, 

P = 8540 / 40 = 213,4 ks. 

  

Celková potřeba stykového betonu Baumit WU Beton C30/37 je 214 x pytel 40 kg. 

 

3.8  Zálivková malta Sikacrete – 08 SCC  

 

Vydatnost malty dle Technického listu výrobce je 25 kg k přípravě 0,013 m3 malty. 

Zálivková malta je dodávána v balení po 25 kg. 

 

Celková potřeba zálivkové malty pro zhotovení 1.NP s připočtením 10% ztratného činí:  

 V = (0,12528+0,2139)x1,10 = 0,3728 m3, 

M1.NP = (0,3728 x 25) / 0,013 = 716,92 kg. 

 

Celková potřeba zálivkové malty pro zhotovení 2.NP s připočtením 10% ztratného činí:  

 V = (0,1036+0,1596)x1,10 = 0,2895 m3, 

M2.NP = (0,2895 x 25) / 0,013 = 556,73 kg. 

 

Celková potřeba zálivkové malty pro zhotovení obou podlaží činí: 

M = M1.NP + M2.NP = 716,92+ 556,73 = 1273,65 kg, 

P = 1273,65 / 25 = 50,95 ks. 

 

Celková potřeba zálivkové malty Sikacrete – 08 SCC je 51 x pytel 25 kg. 

 

Tab. 27 Potřeba zálivkové malty pro vyplnění otvorů v průvlacích, ztužidlech a prvcích 

schodiště 1.NP [vlastní výpočet] 

Výška 

otvoru 

[m] 

Průměr 

otvoru 

[m] 

Objem 

otvoru 

[m3] 

Počet 

otvorů 

[ks] 

Délka 

trnu    

[m] 

Průměr 

trnu    

[m] 

Objem 

trnu     

[m] 

Objem 

celkem 

[m3] 

0,600 0,050 0,00118 102 0,600 0,020 -0,00019 0,10094 

0,300 0,050 0,00059 16 0,300 0,020 -0,00009 0,00792 

0,260 0,050 0,00051 30 0,260 0,020 -0,00008 0,01286 

0,140 0,050 0,00027 4 0,140 0,020 -0,00004 0,00092 

0,200 0,050 0,00039 4 0,200 0,020 -0,00006 0,00132 

0,100 0,050 0,00020 8 0,100 0,020 -0,00003 0,00132 

      

∑= 0,12528 
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Tab. 28 Potřeba zálivkové malty pro vyplnění stykových spár mezi průvlaky, ztužidly a 

sloupy 1.NP [vlastní výpočet] 

Typ Objem zálivky  

[m3] 

Počet styků    

[ks] 

Celkový objem 

[m3] 

PR-PR 0,0080 11 0,0879 

PR-PR-SL 0,0070 5 0,0351 

PR-ZT 0,0030 30 0,0909 

 
 

∑= 0,2139 

 

 

Tab. 29 Potřeba zálivkové malty pro vyplnění otvorů v průvlacích a ztužidlech 2.NP [vlastní 

výpočet] 

Výška 

otvoru 

[m] 

Průměr 

otvoru 

[m] 

Objem 

otvoru 

[m3] 

Počet 

otvorů 

[ks] 

Délka 

trnu 

[m] 

Průměr 

trnu [m] 

Objem trnu 

[m] 

Objem 

celkem 

[m3] 

0,600 0,050 0,0012 86 0,600 0,020 -0,0002 0,0851 

0,300 0,050 0,0006 20 0,300 0,020 -0,0001 0,0099 

0,260 0,050 0,0005 20 0,260 0,020 -0,0001 0,0086 

      
∑= 0,1036 

 

 

Tab. 30 Potřeba zálivkové malty pro vyplnění stykových spár mezi průvlaky, ztužidly a sloupy 

2.NP [vlastní výpočet] 

Typ Objem zálivky 

[m3] 

Počet styků [ks] Celkový objem 

[m3] 

PR-PR 0,0080 8 0,0640 

PR-PR-SL 0,0070 5 0,0351 

PR-ZT 0,0030 20 0,0606 

 
 

∑= 0,1596 

 

 

3.9  Beton C20/25 – XC1, S2, Dmax=8 mm pro zálivku spár stropních 

panelů, betonáž filigránové stropní konstrukce a betonářská 

výztuž B 500 B 

 

Potřeba betonu pro betonáž filigránové stropní konstrukce a zmonolitnění spár mezi 

stropními panely 1.NP činí: 

V1.NP = 5,970 +9,565 = 15,535 m3. 
 

Potřeba betonářské oceli k vyztužení filigránové stropní konstrukce 1.NP při uvážení 

120 kg.m-3 činí: 

M1.NP filigrán = 120 x 5,97 = 716,4 kg. 
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Potřeba betonářské oceli B500B Ø8 mm, délky 6 m  pro vyztužení spár mezi panely 

1.NP činí: 

celková délka spáry 831,92 m + 10 % na stykování a prořez, 

P1.NP výztuž = (831,92 x 1,10) / 6 = 153 ks, tj. 362,23 kg. 
 

Potřeba betonu pro betonáž filigránové stropní konstrukce a zmonolitnění spár mezi 

stropními panely 2.NP činí: 

V2.NP = 6,018 + 8,661 = 14,679 m3. 
 

Potřeba betonářské oceli k vyztužení filigránové stropní konstrukce 2.NP při uvážení 

120 kg.m-3 činí: 

M2.NP filigrán = 120 x 6,018 = 722,16 kg. 
 

Potřeba betonářské oceli B500B Ø8 mm, délky 6 m  pro vyztužení spár mezi panely 

2.NP činí: 

celková délka spáry 731,4 m + 10 % na stykování a prořez, 

P2.NP výztuž = (731,4 x 1,10) / 6 = 135 ks, tj. 319,61 kg. 

 

Kleštinová výztuž B500B Ø12 mm, délky 2500 mm pro vyztužení příslušných spár  

P1.NP kleštinová = 49 ks, tj. 108,76 kg, 

P2.NP kleštinová = 48 ks, tj. 106,54 kg. 

 

 
Obr. 31 Kleštinová výztuž [vlastní obrázek] 

 

 

 

 

Tab. 31 Potřeba betonu pro betonáž filigránových stropních konstrukcí 1.NP [vlastní výpočet] 

OZN. Plocha 

filigránů 

[m2] 

Výška 

betonu 

nad 

filigrány 

[m] 

Objem 

betonu 

nad 

filigrány 

[m3] 

Plocha 

nadbeton. 

spřahov. 

průvlaku 

PR99  

[m2] 

Výška 

nadbeton. 

spřahov. 

průvlaku 

PR99  

[m] 

Objem 

nadbeton. 

spřahov. 

průvlaku 

PR99  

[m3] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

3x F11 13,780 0,200 2,756 0,000 0,000 0,000 2,756 

F12 + 

F13 
9,510 0,200 1,902 

4,250 
0,140 0,595 2,497 
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Spára mezi spiroly a spřahovacím průvlakem PR99 

Šířka 

spáry   

[m] 

Výška 

spáry     

[m] 

Průřezov

á plocha 

spáry 

[m2] 

Délka 

spáry 

podél 

průvlaku 

[m] 

Objem 

betonu 

spáry            

[m3] 

Výtluky 

ve 

spirollech 

5x panel 

5x 

výtl.Ø180

mm délky 

800mm 

[m2] 

Objem 

výtluků ve 

stropních 

panelech      

[m3] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

0,05 0,265 0,01325 6 0,0795 
25 x 

0,0255 
0,6375 0,717 

Objem betonu pro betonáž filigránových stropů 1.NP se spřažením přes 

průvlak do Spirollů 
5,970 

 

 

 

Tab. 32 Potřeba betonu pro betonáž zálivky spár mezi stropními panely 1.NP [vlastní výpočet] 

Podélné spáry mezi stropními panely a mezi panely a ztužidly 

Šířka 

spáry při 

dolním 

okraji  

[m] 

Šířka 

spáry při 

horním 

okraji [m] 

Průřezová 

plocha spáry 

[m2] 

Délka spáry 

[m] 

Objem 

betonu 

spáry [m3] 

Počet 

spár [ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

0,01 0,07 0,0104 8,900 0,093 6 0,555 

0,01 0,07 0,0104 7,650 0,080 31 2,466 

0,01 0,07 0,0104 8,950 0,093 9 0,838 

0,01 0,07 0,0104 4,400 0,046 10 0,458 

0,01 0,07 0,0104 10,050 0,105 15 1,568 

0,01 0,07 0,0104 7,700 0,080 6 0,480 

0,01 0,07 0,0104 4,750 0,049 7 0,346 

  

    

∑= 6,711 

Ztratné + přičtení podélně řezaných panelů 10% 

  

     

7,382 

Příčné spáry mezi stropními panely a průvlaky, resp. ztužidly 

Šířka 

spáry [m] 

Výška 

spáry [m] 

Průřezová 

plocha spáry 

[m2] 

Délka spáry 

podél 

průvlaku 

[m] 

Objem 

betonu 

spáry [m3] 

Počet 

spár [ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

0,05 0,265 0,013 6,000 0,080 1 0,080 

0,05 0,265 0,013 10,300 0,136 1 0,136 

0,05 0,265 0,013 10,200 0,135 1 0,135 
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0,05 0,265 0,013 9,950 0,132 1 0,132 

0,05 0,265 0,013 9,850 0,131 1 0,131 

0,05 0,265 0,013 10,900 0,144 1 0,144 

0,05 0,265 0,013 10,840 0,144 1 0,144 

0,05 0,265 0,013 21,500 0,285 2 0,570 

0,05 0,265 0,013 6,200 0,082 2 0,164 

0,05 0,265 0,013 2,940 0,039 2 0,078 

0,05 0,265 0,013 16,500 0,219 2 0,437 

0,05 0,265 0,001 6,800 0,009 2 0,018 

0,05 0,265 0,001 5,350 0,007 2 0,014 

          ∑= 2,183 

Celkem betonu pro zálivku spár strop. panelů 1.NP 9,565 

 

 

 

Tab. 33 Potřeba betonu pro betonáž filigránových stropních konstrukcí 2.NP [vlastní výpočet] 

OZN. Plocha 

filigránů 

[m2] 

Výška 

betonu 

nad 

filigrány 

[m] 

Objem 

betonu 

nad 

filigrány 

[m3] 

Plocha 

nadbeton. 

spřahov. 

průvlaku 

PR99 

[m2] 

Výška 

nadbeton. 

spřahov. 

průvlaku 

PR99  

[m] 

Objem 

nadbeton. 

spřahov. 

průvlaku 

PR99 

[m3] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

3x 

F11 
13,780 0,200 2,756 0,000 0,000 0,000 2,756 

F14 

+ 

F15 

9,750 0,200 1,950 4,250 0,140 0,595 2,545 

  

      

  

Spára mezi spiroly a spřahovacím průvlakem PR99 

Šířka 

spáry   

[m] 

Výška 

spáry     

[m] 

Průřezo

vá 

plocha 

spáry 

[m2] 

Délka 

spáry 

podél 

průvlaku 

[m] 

Objem 

betonu 

spáry            

[m3] 

Výtluky ve 

spirollech 5x 

panel 5x 

výtluk 

Ø180mm 

délky       

800 mm  

[m2] 

Objem 

výtluků 

ve 

stropních 

panelech      

[m3] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

0,05 0,265 0,01325 6 0,0795 25x0,0255 0,6375 0,717 

Objem betonu pro betonáž filigránových stropů 1.NP se spřažením přes 

průvlak do Spirollů 
6,018 
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Tab. 34 Potřeba betonu pro betonáž zálivky spár mezi stropními panely 2.NP [vlastní výpočet] 

Podélné spáry mezi stropními panely a mezi panely a ztužidly 

Šířka 

spáry při 

dolním 

okraji  

[m] 

Šířka 

spáry při 

horním 

okraji  

[m] 

Průřezová 

plocha spáry 

[m2] 

Délka spáry 

[m] 

Objem 

betonu 

spáry  

[m3] 

Počet 

spár  

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

0,01 0,07 0,0104 8,900 0,093 6 0,555 

0,01 0,07 0,0104 7,650 0,080 29 2,307 

0,01 0,07 0,0104 4,400 0,046 14 0,641 

0,01 0,07 0,0104 7,700 0,080 6 0,480 

0,01 0,07 0,0104 10,050 0,105 11 1,150 

0,01 0,07 0,0104 2,100 0,022 2 0,044 

0,01 0,07 0,0104 2,300 0,024 2 0,048 

0,01 0,07 0,0104 4,750 0,049 14 0,692 

  

    

∑= 5,917 

Ztratné + uvážení podélně řezaných panelů 10% 

  

     

6,508 

Příčné spáry mezi stropními panely a průvlaky, respektive ztužidly 

Šířka 

spáry  

[m] 

Výška 

spáry  

[m] 

Průřezová 

plocha spáry 

[m2] 

Délka spáry 

podél 

průvlaku 

[m] 

Objem 

betonu 

spáry  

[m3] 

Počet 

spár  

[ks] 

Objem 

betonu 

celkem 

[m3] 

0,05 0,265 0,013 6,000 0,080 1 0,080 

0,05 0,265 0,013 10,300 0,136 1 0,136 

0,05 0,265 0,013 10,200 0,135 1 0,135 

0,05 0,265 0,013 21,400 0,284 2 0,567 

0,05 0,265 0,013 16,500 0,219 4 0,875 

0,05 0,265 0,013 5,300 0,070 2 0,140 

0,05 0,265 0,013 8,300 0,110 2 0,220 

          ∑= 2,153 

Celkem betonu pro zálivku spár stropních panelů 2.NP 8,661 
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3.10  Potřeba prken pro bednění spár mezi stropními panely a 

volného obvodu filigránových panelů 

 

Celková délka spár mezi panely v 1.NP činí 645,3 m a s připočtením 10% prořezu je 

709,83 m.  

 

Celková délka volného obvodu filigránových desek F12 + F13 je 9,67 m a 

s připočtením 10% prořezu je 10,64 m. 

 

Celková potřeba: 

 - 710 m prken průřezu 130 x 25 mm pro bednění spár, 

 - 11 m prken průřezu 200 x 25 mm pro bednění filigránových desek. 

 

Tato prkna budou použita i na bednění 2.NP. 
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4.1  Obecné informace o procesu  

 

Řešeným procesem je montáž prefabrikovaného železobetonového skeletu hrubé 

vrchní stavby výrobního objektu firmy H+H Metal-CZ, s.r.o. v Třebíči. Konstrukci tvoří 

sloupy, průvlaky, ztužidla, stropní panely Spiroll, stropní panely Filigrán s 

nadbetonávkou a prvky schodiště. Sloupy jsou osazeny na průvlaky nižšího podlaží 

kromě dvou sloupů, které jsou osazeny do kalichů základových patek. Průvlaky jsou 

vynášeny sloupy, na které se osazují ztužidla. Schodišťová ramena jsou osazeny na 

ztužidlech a mezipodestě, tato mezidpodesta je osazena na schodišťových stěnových 

nosnících.  

 

 

4.2  Materiál, doprava, skladování 

4.2.1  Potřeba materiálu 

Pro etapu montáže skeletu hrubé vrchní stavby zapotřebí především těchto prefabrikátů: 

- 41 ks železobetonových sloupů, 

- 36 ks železobetonový průvlaků, 

- 25 ks železobetonových ztužidel,  

- 2 ks železobetonových schodišťových stěnových panelů, 

- 1 ks železobetonových mezipodestových panelů, 

- 2 ks železobetonových schodišťových ramen, 

- 154 ks předpjatých stropních panelů Spiroll, 

- 10 ks železobetonových stropních panelů Filigrán. 

Pro vytvoření styků mezi jednotlivými prefabrikovanými dílci je zapotřebí: 

- 214 ks pytlů 40 kg stykového betonu Baumit WU Beton třídy C30/37, 

- 51 ks pytlů 25 kg zálivkové malty Sikacrete – 08 SCC, 

- řezivo k bednění styků, 

- stavební hřebíky 2,8 x 60 mm k bednění stytků, 

- rádlovací drát Ø 3,15 mm k bednění styků, 

- 2 ks kotevních desek KM2, 

- 120 ks kotevních desek KM3, 

- ocelové výrovnávací (distanční) podložky, 

- dubové klíny.  

Pro nadbetonávku Filigránových panelů a zálivku spár stropních panelů Spiroll je 

zapotřebí:  

- 32,21 m3 betonu C20/25 – XC1, S2, Dmax = 8 mm, 

- 2335,7 kg betonářské oceli B500B, 

- 710 m smrkových prken 130 x 25 mm, 
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- 11 m smrkových prken 200 x 25 mm, 

- rádlovací drát Ø 3,15 mm, 

- stavební hřebíky 2,8 x 60 mm, 

- betonářská výztuž Ø 8 mm k zavěšení bednění spár. 

Pro podepření Filigránových panelů: 

- 12 ks stropních podpěr Doka Eurex 20 top 350, 

- 4 ks nosníků Doka H20 top P 4,90 m, 

- 4 ks nosníků Doka H20 top P 3,60 m, 

- 12 ks opěrných trojnožek, 

- 12 ks hlav Doka Xtra. 

Blíže je potřeba materiálu řešena v kapitole 3 VÝKAZ VÝMĚR.  

 

4.2.2  Primární doprava 

Doprava prefabrikátů a výztuže na staveniště bude zajištěna tahačem Scania R420 s 

valníkovým návěsem Schwarzmüller. Na návěsu budou prefabrikáty uloženy v takové 

poloze, v jaké budou posléze v konstrukci osazovány. Výjimku tvoří sloupy, 

schodišťové stěnové panely a schodišťová ramena. Prefabrikáty, které při přepravě 

budou uloženy nad sebou, musí být proloženy dřevěným hranoly vždy v jedné řadě 

v místech montážních úchytů. Takto se smí převážet jen typově stejné prefabrikáty.  

Doprava čerstvého betonu pro nadbetonávku Filigránových stropních panelů a zálivku 

spár mezi stropními panely Spiroll bude zajištěna autodomíchávačem Tatra T-815 z 

betonárny Pozemstav Třebíč, s.r.o. Pytlovaná směs pro výrobu betonového lože a 

zálivky bude dopravena nákladním automobilem s hydraulickou rukou MAN z TOMI 

stavebniny v Třebíči.  

 

4.2.3  Sekundární doprava 

Doprava prefabrikátů a výztuže po staveništi na místo uložení bude pomocí 

navržených autojeřábů Liebherr LTM 1090/2, Liebherr LTM 1160 a Liebherr LTM 

1200. Doprava betonu pro zmonolitnění stropních konstrukcí bude pomocí čerpadla 

Filamos V1. Doprava stykového betonu a zálivkové malty k místu uložení bude 

stavebním kolečkem, případně kbelíkem. Ostatní drobný materiál bude dopraven 

pracovníky ručně.    

4.2.4  Skladování materiálu 

Montáž prefabrikátů se předpokládá přímo z návěsu tahače, odkud jeřáb prvek 

dopraví přímo na místo osazení. Může ovšem nastat situace potřeby složit prefabrikáty 

z návěsu. Toto může nastat v případě nutnosti předzásobení prefabrikáty, dále při příliš 

dlouhé čekací době tahače, nebo v případě přílišného hromadění tahačů. Pak budou 
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prvky uloženy na dřevěné hranoly o hraně 100 mm podél stavby v dosahu jeřábu nebo 

na provizorní skládce. Při případném složení prefabrikátů je třeba dodržet minimální 

rozměry uliček mezi dílci. 

Minimální šířky uliček: 

- neprůchozí, šířky min. 350 mm pro manipulaci s dílci a jejich ukotvení na závěs 

jeřábu, 

- průchozí, šířky min. 750 mm, 

- průjezdná, šířky dle požadavku projíždějícího stroje. 

 

Pytlovaná směs a drobný doplňkový materiál, jako jsou například kotevní desky, 

elektrody, dřevěné klíny, podpěry pro stropní konstrukci, budou uskladněny ve 

skladovém kontejneru.  

 

4.3  Převzetí pracoviště 

Před zahájením montáže konstrukce skeletu hrubé spodní stavby musí být zajištěna 

stabilita výkopu, to je záporovým pažením stavební jámy se zemními kotvami a etapa 

založení objektu, to jsou vrtané piloty a základová deska. Před zahájením montáže 

konstrukce skeletu hrubé vrchní stavby musí být dokončena již konstrukce skeletu 

hrubé spodní stavby (1.PP) včetně zmonolitnění stropní konstrukce, následně zhotovené 

monolitické podzemní stěny včetně přípojek technických sítí, úprav vnějšího povrchu 

monolitických stěn (izolace apod.) a řádně zhutněný zásyp těchto stěn.  

 

4.4  Povětrnostní vlivy, vybavení staveniště, instruktáž pracovníků 

4.4.1  Povětrnostní vlivy  

Při práci musí být dodrženy klimatické i povětrnostní podmínky. Teplota 

venkovního vzduchu musí být minimálně +5°C. Jestliže by teplota pod tuto mez klesla, 

musela by se provést nezbytná technologická opatření. 

Mezi základní opatření patří: 

- ohřev záměsové vody pro přípravu stykového betonu a zálivkové malty, 

-  konstrukce v místech styků (spojů) prohřívána a tyto styky zatepleny. 

Maximální teplota vzduchu by neměla překročit +35°C. Práce mohou probíhat 

pokud je pracovník ve volném prostoru vystaven rychlosti větru maximálně 11 m.s-1, při 

manipulaci s břemenem tato rychlost nesmí přesáhnout 8 m.s-1. Viditelnost musí být 

alespoň na 30 m. Svářečské práce můžou probíhat při teplotě do -5°C bez omezení. Při 

nepříznivých klimatických podmínkách, jako jsou přívalové deště, bouřky, snížená 

viditelnost, překročená rychlost větru, námraza a překročená hranice maximální a 

minimální teploty, musí být práce přerušeny.  



67 

4.4.2  Vybavení staveniště 

Staveniště je v uliční části oploceno mobilními pozinkovanými plotovými dílci 

Tempoline. Vjezd na staveniště je zajištěn uzamykatelnou branou v tomto oplocení. Na 

východní straně je zčásti sousední budova a zčásti 1,80 m vysoké stávající oplocení 

sousedního pozemku. Na západní straně je 1,80 m vysoké stávající sousední oplocení a 

zčásti budova sousedního pozemku. Na jižní straně u řeky je stávající oplocení výšky 

1,80 m. K dispozici je staveništní přípojka vody, elektrické energie se staveništním 

rozvaděčem 230/400 V a splašková kanalizační přípojka. Pro komunikaci a pojezd 

stavebních strojů je prozatím ponechána stávající asfaltová plocha, v místech překopů 

se posledních 150 mm zpevní zhutněným recyklátem frakce 0-63 mm. Pro vytvoření 

technického zázemí bude na staveništi umístěn kontejner Koma ZL 2-20´ určený ke 

skladování materiálu a nářadí, kontejner Koma CL3 03, který bude sloužit jako kancelář 

stavbyvedoucímu, kontejner Koma C3V, který bude sloužit jako šatna a technické 

zázemí pracovníkům a kontejner Koma CS3 10 určený pro hygienické potřeby.  

 

4.4.3  Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě musí být pravidelně školeni 

z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z požární ochrany. Před vlastní prací musí být 

seznámeni se situací a vybavením staveniště, projektovou dokumentací a jednotlivými 

technologickými postupy, jejich návaznostmi, provozem stavby a s používáním 

osobních ochranných pomůcek a prostředků. Obsluha strojů k tomu musí být určena a 

musí vlastnit příslušné platné kvalifikační oprávnění. 

Před prací v místech s volným okrajem, kde hrozí pád z výšky ≥ 1,5 m nebo pád do 

hloubky ≥ 1,5 m, musí být tyto místa a okraje proti pádu zabezpečeny ochranným 

hrazením nebo pracovníci musí využívat osobních ochranných pomůcek a prostředků, 

v tomto případě zejména lanového postroje. Na schodišťových ramenech musí být 

osazeno zábradlí. Jako ochranné hrazení lze použít např. Systém ochrany okraje XP 

firmy Doka, výšky 1,20 m s ochranou proti pádu předmětů a nářadí při spodním okraji. 

Tento systém je vhodný především pro svoji jednoduchou montáž i demontáž. Sloupky 

se ukotví přitažením k bednění, stropní desce, průvlaku nebo ztužidlu zatloukáním 

ocelového klínku do podélného otvoru ve sloupku. Na sloupky už zbývá osadit plošné 

dílce hrazení, případně lešeňové trubky nebo prkna. Montáž tohoto hrazení je možná při 

dodržení bezpečnostních podmínek, například z montážních plošin. 
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Obr. 32 Systém ochrany okraje XP firmy Doka [50] 

 

4.5  Personální obsazení 

Na montáž železobetonového skeletu bude dohlížet stavbyvedoucí. Při jeho 

nepřítomnosti jej zastoupí mistr, který má maturitní vzdělání v oboru stavebnictví a 

alespoň čtyřletou praxi. 

  

Složení pracovní čety bude následující: 

- 1 vedoucí pracovní čety – vzdělání SOU v oboru, výuční list, 

- 1 jeřábník – řidičské oprávnění skupiny CE, průkaz strojníka, 

- 1 vazač – vzdělání SOU v oboru, průkaz vazače, 

- 2 montážníci – vzdělání SOU v oboru, výuční list, 

- 2 svářeči – vzdělání SOU v oboru, platný svářečský průkaz, státní svářečské 

zkoušky, 

- 2 pomocní pracovníci – vzdělání SOU v oboru. 

 

 

4.6  Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

4.6.1  Velké stroje 

- autojeřáby Liebherr LTM 1090/2, LTM 1160, LTM 1200, 

- tahač Scania R420 + návěs Schwarzmüller, 

- 2x montážní plošina Genie GS 3268 RT, 

- autodomíchávač Tatra T 815, 

- nosič kontejneru MAN 12.180. 

4.6.2  Malé stroje, nástroje a nářadí  

- míchačka BWJ 160l, 

- ruční míchadlo Narex EGM 10-E3, 
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- ponorný vibrátor Tremix, 

- vibrační lišta Herlisa Perles RVH 200,  

- svářecí invertor Omicron Gama 1750 včetně kabelů, kukly a oklepávacího 

kladívka, 

- úhlová bruska Narex EBU 15-16 CA, 

- vysavač Narex VYS 25-21, 

- motorová řetězová pila Husqvarna 435, 

- vysokotlaký čistič Kärcher K5 Premium, 

- 3x pojízdné lešení Alufix 5003 s kladkou, 

- montážní hliníkový žebřík, 

- páčidla, 

- kladiva, 

- tesařské sekery, 

- raznice, 

- stavební kolečka, 

- kbelíky, 

- zednické nářadí – lžíce, naběračky, hladítka, 

- lopaty, 

- krumpáče, 

- ruční pila ocaska, 

- stavební šňůry. 

4.6.3  Měřící technika  

- nivelační přístroj Leica NA720, 

- vodováha, 

- olovnice, 

- ocelové pásmo na vidlici, 

- svinovací metr. 

4.6.4  Osobní ochranné pracovní prostředky 

- pracovní pevná obuv, 

- pracovní oděv, 

- pracovní rukavice, 

- přilba, 

- ochranné brýle, 

- reflexní vesta, 

- jistící lana a postroj, 

- svářečský oděv, 

- svářečské rukavice. 
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4.7  Pracovní postup 

Sled montážních prací bude probíhat následovně:  

- montáž sloupů, 

- montáž průvlaků, 

- montáž ztužidel, 

- montáž schodišťových stěnových panelů, 

- montáž mezipodestového panelu, 

- montáž schodišťových ramen, 

- montáž stropních panelů, 

- zmonolitnění celého podlaží. 

 

4.7.1  Montáž sloupů na průvlak a trny sloupu nižšího podlaží  

Montáž začne rohovými sloupy, podle kterých se ostatní mezilehlé sloupy 

vyrovnávají do šňůry. Při osazování sloupů se musí dbát na jejich orientaci vůči 

modulovým osám objektu. Nejprve se provede propsání podélných i příčných os na 

stropní konstrukci. Technickou nivelací vyrovnáme výšku v místech sloupů v 

celém půdoryse betonem s ohledem na nejvyšší bod. Na očištěný a navlhčený povrch 

naneseme betonové lože, do kterého vložíme ocelovou distanční podložku S235 20 x 20 

x 5 mm do středu osazení sloupu, tj. do místa průniku podélné a příčné modulové osy. 

V místě styku se nanese betonové lože o tloušťce 15 mm s mírným převýšením 

distanční podložky.  

Na návěsu tahače, případně v místě skládky, se nejprve očistí dosedací plocha paty 

sloupu od případných nečistot a vazač v horní části sloupu otvorem prostrčí montážní 

tyč, na kterou připne řetězový závěs jeřábu. Před připnutím sloupu musí vazač pečlivě 

vazací prostředky překontrolovat, zda nejsou jakkoli porušeny a poškozeny. Jeřábník 

poté může sloup zvednout a dopravit cca 300 mm nad trny sloupu. Tyto trny jsou 

průměru 20 mm a délky 700 mm. Dva montážníci sloup ustálí, vyznačí na všech 

stranách jeho osy a směřují jej tak, aby jeho osy byly naproti vyznačeným osám na 

stropní konstrukci. Jeřábník sloup pozvolna spustí do betonového lože a montážníci 

pomocí klínů z tvrdého dřeva nebo ocelových páčidel sloup přesně osadí. Zkontrolují 

jeho správnou pozici, výšku nivelačním přístrojem a korekci svislosti provedou 

zatloukáním dubových klínů. Hrubé vyrovnání se provede olovnicí, poté přesně 

teodolitem nebo vodováhou.  Po tomto uložení do betonu se sloup již nesmí zvedat a 

stále ještě zůstává v závěsu jeřábu. V rozích paty sloupu jsou zabetonovány ocelové 

botky (úhelníky) S235 90 x 90 x 10 mm dlouhé 140 mm, ke kterým svářeč přivaří 

stehovými svary ocelové trny sloupu nižšího podlaží. Tyto trny jsou průměru 20 mm a 

délky 140 mm.  

Po provedení stehových svarů montážník odepne sloup ze závěsu jeřábu a svářeč 

dokončí přivaření jednotlivých trnů k bodkám oboustranným koutovým svarem výšky 8 

mm a délky 100 mm. Po ukončení svaru odstraní ze svaru strusku a na botku raznicí 
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vyrazí svoji identickou značku. Dřevěné klíny se mohou vyjmout až po dosažení 70% 

pevnosti betonu v tlaku. Svary se zapraví do pohledové kvality omítnutím 

vápenocementovou maltou až poté, co bude provedena jejich kontrola po dokončení 

ucelené části – obvykle celého podlaží.  

 

 
Obr. 33 Styk sloup-průvlak-sloup [71] 

 

Jako manipulační prostředek pro montáž sloupů 1.NP i 2.NP je navržen autojeřáb 

Liebherr LTM 1090/2. Montáž krajních sloupů v 2.NP bude probíhat z navržené 

montážní plošiny. 

Jako stykový beton bude použita suchá pytlovaná směs Baumit WU beton třídy 

pevnosti C30/37.  

 

4.7.2  Montáž sloupů do kalichu základové patky  

Nejprve se dno kalichu vyčistí od případných nečistot např. průmyslovým 

vysavačem. Propíší se podélné i příčné osy, které se vyznačí na horním líci kalichu. 

Technickou nivelací se výška vyrovná pomocí ocelové podložky s rektifikačním 

šroubem a nanese se beton s mírným převýšením šroubu.  

Na návěsu tahače, nebo v místě skládky, se nejprve očistí alespoň 800 mm délky 

sloupu a dosedací plocha jeho paty od případných nečistot. Vazač v horní části sloupu 

otvorem prostrčí montážní tyč, na kterou připne řetězový závěs jeřábu. Před připnutím 

sloupu musí vazač pečlivě vazací prostředky překontrolovat, zda nejsou jakkoli 

porušeny a poškozeny. Jeřábník poté můžu sloup zvednout a dopravit cca 300 mm nad 

horní líc kalichu, kde ho dva montážníci ustálí, vyznačí na všech stranách jeho osy a 

směrují ho tak, aby jeho osy byly naproti vyznačeným osám na líci kalichu, přičemž 

musí dbát na jeho polohové orientaci. Jeřábník sloup pozvolna spustí do kalichu na 

betonové lože. Sloup musí být stále připnutý na závěs jeřábu. Montážníci sloup 

vycentrují a zafixují zatloukáním dubových klínů, provedou kontrolu pozice, svislost 

olovnicí a vodováhou (možno i teodolitem), výškové osazení nivelačním přístrojem. 

V tomto okamžiku mohou sloup z jeřábu odepnout, kalich vyplnit betonem do výšky 

klínů a následně zhutnit ponorným vibrátorem. Dřevěné klíny se odstraní po dosažení 

70% pevnosti betonu v tlaku a kalich se betonem doplní.  
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Obr. 34 Osazení sloupu do kalichu [71] 

 

Pro podbetonování sloupu a zálivku kalichu bude použit beton suché pytlované 

směsi Baumit WU beton. Zmonolitňující beton je třeba chránit před mechanickými 

vlivy a vysycháním – například zakrytím a vlhčením běžně po dobu 3 dnů. Jako 

manipulační prostředek pro montáž sloupů 1.NP i 2.NP je navržen autojeřáb Liebherr 

LTM 1090/2. 

 

4.7.3  Montáž průvlaků 

Průvlaky budou osazovány na sloupy, nebo na průvlaky, kde tvoří tzv. Gerberovy 

nosníky. Na sloupy je možno průvlaky osazovat nejdříve po uplynutí technologické 

přestávky alespoň 24 hodin, která je potřebná pro zatvrdnutí stykového betonu pod 

sloupy a zálivkového betonu v kalichu.  

Nejprve se na všech sloupech propíše váhorys a zkontroluje se výšková úroveň 

zhlaví sloupů pro uložení průvlaku. Pokud dojde k velkému rozdílu výšek, provede se 

ve výjimečných případech nadbetonování do rozebíratelného bednění stykovým 

betonem minimální pevnosti C30/37. V tomto výjimečným případě je nutné dodržet 

další technologickou přestávku 24 hodin.  Na očištěné a navlhčené zhlaví sloupu se 

nanese betonové lože tloušťky 10 mm, do kterého se vloží ocelová distanční podložka 

S235 20 x 20 x 5 mm. Na návěsu tahače, nebo v místě skládky, se vazník očistí od 

případných nečistot a vazač průvlak připne na řetězový závěs jeřábu. Před připnutím 

průvlaku musí vazač pečlivě vazací prostředky překontrolovat, zda nejsou jakkoli 

porušeny a poškozeny. Jeřábník nejprve průvlak zvedne cca 300 mm, aby se ustálil a 

přestal kmitat, poté jej dopraví cca 300 mm nad místo uložení. Po jeho ustálení nad 

tímto místem jej jeřábník spouští za pomocí dvou montážníků, kteří průvlak směrují tak, 

aby otvory v průvlaku po spuštění byly navlečeny na vyčnívající trny sloupu (případně 

průvlaku). Uložení průvlaků do maltového lože musí být pozvolné, případná korekce 

výšky je ocelovými distančními podložkami.  Po výškové korekci a uložení je možné 

odpojit závěsy jeřábu. 

 

Jako manipulační prostředek pro montáž průvlaků 1.NP i 2.NP je navržen autojeřáb 

Liebherr LTM 1090/2 s výjimkou montáže průvlaků PR26, PR27, PR29 a PR91 v 1.NP, 

které budou montovány autojeřábem Liebherr LTM 1200 a k montáži průvlaků PR29.1 

a PR98 ve 2.NP bude použit autojeřáb Liebherr LTM 1160. Jako stykový beton bude 
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použita suchá pytlovaná směs Baumit WU Beton a jako zálivková malta suchá 

pytlovaná směs Sikacrete – 08 SCC. Průvlaky budou osazovány z dvojice pojízdného 

lešení Alufix, při okrajích z dvojice montážních plošin. 

 

V řešeném objektu se vyskytuje na průvlacích následujících 5 druhů styků: 

 

a) styk sloup – průvlak – sloup,  

kdy se na osazovaný průvlak bude dále osazovat sloup vyššího podlaží. Tento 

styk průvlaku se sloupem nižšího podlaží bude proveden tak, že se průvlak 

navleče na čtyři trny do betonového lože. Otvory v průvlaku Sandrik jsou o 

průměru 50 mm, trny sloupu jsou průměru 20 mm a délky 700 mm. Následně se 

vyplní zálivkovou maltou otvory v průvlaku, jimiž procházejí trny sloupu 

nižšího podlaží a pokračují k přivaření sloupu vyššího podlaží. 

 

 

Obr. 35 Styk sloup – průvlak – sloup [71] 

 

Příklad tohoto styku S12 – PR37 – S22 v průsečíku os A/4. 

 

b) styk průvlak – průvlak,  

kdy se průvlak bude osazovat mezi dva průvlaky a tvoří tzv. Gerberův nosník. 

Tento styk bude proveden tak, že se průvlak navleče otvory na dva trny již 

osazeného průvlaku do betonového lože tloušťky 10 mm. Otvory Sandrik jsou 

průměru 50 mm, trny jsou průměru 20 mm a délky 300 mm. Tyto otvory se 

následně vyplní zálivkovou maltou. Na trny se do otisku navleče kotevní deska 

KM3 S235 o rozměrech 80 x 80 x 8 mm s otvorem uprostřed průměru 35 mm, 

kterou svářeč k trnu přivaří po jeho obvodu svarem výšky 8 mm. Po ukončení 

svaru odstraní strusku a raznicí na desku vyrazí svoji značku.  Před osazením se 

deska podmaže zálivkovou maltou. Nakonec se kolem styku vytvoří bednění a 

stykové spáry se vyplní zálivkovou maltou. Ze shora se kotevní deska zapraví 

vápenocementovou maltou až po kontrole.  
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Obr. 36 Styk průvlak – průvlak [71] 

 

Příklad tohoto styku PR29 – PR30 na ose C. 

 

c) styk sloup – průvlak s otiskem pro kotevní desku,  

kdy tento styk je prakticky totožný se stykem c) s rozdílem čtyř trnů namísto 

dvou. Průvlak se navleče otvory na čtyři trny sloupu a osadí se do betonového 

lože tloušťky 10 mm a tyto otvory se vyplní zálivkovou maltou. Otvory Sandrik 

jsou průměru 50 mm, trny jsou průměru 20 mm a délky 550 mm. Na tyto trny se 

do otisku navleče kotevní deska KM3 S235 o rozměrech 80 x 80 x 8 mm 

s otvorem uprostřed průměru 35 mm, kterou svářeč k trnu přivaří po jeho 

obvodu svarem výšky 8 mm. Po ukončení svaru odstraní strusku a raznicí na 

desku vyrazí svoji značku. Před osazením se deska podmaže zálivkovou maltou. 

Nakonec se kolem styku vytvoří bednění a stykové spáry se vyplní zálivkovou 

maltou. Z vrchu se kotevní deska maltou zapraví až po kontrole.  

 

 

Obr. 37 Styk – průvlak s otiskem pro kotevní desku [71] 

 

 

Příklad tohoto styku S12.1 – PR26 v průsečíku os D/1. 
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d) styk sloup – průvlak bez otisku pro kotevní desku, 

kdy se průvlak navleče otvory na čtyři trny sloupu a osadí se do betonového 

lože. Tyto otvory se následně se vyplní zálivkovou maltou. Otvory jsou průměru 

50 mm, trny sloupu jsou průměru 20 mm a délky 550 mm. 

 

 

Obr. 38 Styk sloup – průvlak bez otisku pro kotevní desku [71] 

 

Příklad tohoto styku S22 – PR42 v průsečíku os B/3. 

 

e) styk sloup – průvlak – průvlak, 

je takový styk, kdy jeden průvlak je na sloup osazen stykem typu a), c) nebo d)  

a druhý průvlak je navlečen otvory na dva trny sloupu do betonového lože 

stykem typu c). Otvory Sandrik jsou průměru 50 mm, trny sloupu jsou průměru 

20 mm a délky 550 mm.  

 

Příklad tohoto styku S23 – PR29 – PR33 v průsečíku os C/3. 

 

4.7.4  Montáž ztužidel 

Ztužidla budou osazovány na příruby průvlaků. Osazení ztužidel je možné po 

uplynutí technologické přestávky 24 hodin od montáže sloupů, avšak mohou se 

osazovat zároveň s osazováním průvlaků. V místě uložení ztužidla se na očištěnou a 

navlhčenou přírubu průvlaku nanese betonové lože tloušťky 10 mm. 

Na návěsu tahače, nebo v místě skládky, se styčné plochy ztužidla očistí od 

případných nečistot a vazač připne závěsy jeřábu do montážních ok ztužidla. Před 

připnutím ztužidla musí vazač pečlivě vazací prostředky překontrolovat, zda nejsou 

jakkoli porušeny a poškozeny. Jeřábník nejprve ztužidlo zvedne cca 300 mm, aby se 

ustálilo a přestalo kmitat, poté jej dopraví cca 300 mm nad místo uložení. Po ustálení 

ztužidla nad tímto místem jej jeřábník spouští za pomocí dvou montážníků, kteří 

ztužidlo směrují tak, aby po spuštění byl otvor ve ztužidle navlečen na vyčnívající trn 

příruby průvlaku. Otvor Sandrik je průměru 50 mm, trn průvlaku průměru 20 mm a 

délky 260 mm. Uložení průvlaků do betonového lože musí být pozvolné. Po uložení je 

možné odpojit závěsy jeřábu. Styk je dokončen následným vyplněním otvoru ztužidla 

zálivkovou maltou a po zhotovení bednění vyplněním styčné spáry zálivkovou maltou. 
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Obr. 39 Styk ztužidlo – průvlak [71] 

 

 

Jako manipulační prostředek pro montáž ztužidel 1.NP i 2.NP je navržen autojeřáb 

Liebherr LTM 1090/2.  Jako stykový beton bude použita suchá pytlovaná směs Baumit 

WU Beton a jako zálivková malta suchá pytlovaná směs Sikacrete – 08 SCC. Ztužidla 

budou osazovány z dvojice pojízdného lešení Alufix, při okrajích z dvojice montážních 

plošin.  

 

4.7.5  Montáž schodišťových stěnových panelů schodiště  

Schodišťové panely budou osazeny na mezipodestu v 1.PP, která je vynášena taktéž 

schodišťovými stěnovými panely. Zkontroluje se vertikální a horizontální založení 

spodních panelů a mezipodesty s propsáním váhorysu na sousedních sloupech. Pomocí 

technické nivelace dojde k vyrovnání výšky betonem a vložením dvou distančních 

podložek při krajích panelu. V místě uložení stěnového panelu na mezipodestu se na 

očištěný a navlhčený povrch nanese betonové lože tloušťky 15 mm s mírným 

převýšením přes distanční podložky.  

Na návěsu tahače, nebo v místě skládky, se panel očistí od případných nečistot a 

vazač připne závěsy jeřábu do montážních ok stěnového panelu. Před připnutím sloupu 

musí vazač pečlivě vazací prostředky překontrolovat, zda nejsou jakkoli porušeny a 

poškozeny. Jeřábník stěnový panel zvedne a dopraví cca 300 mm nad místo uložení. Po 

ustálení panelu nad tímto místem jej jeřábník spouští za pomocí dvou montážníků, kteří 

panel směrují tak, aby jeho dva otvory byly po spuštění navlečeny na dva vyčnívající 

trny spodního panelu procházející přes mezipodestu a panel uložen do betonového lože. 

Otvory jsou průměru 50 mm, délky 230 mm, trny jsou průměry 20 mm a délky 140 mm. 

K hrubému vyrovnání se použije olovnice a k přesnému vodováha, případně teodolit. 

Tyto otvory Sandrik se následně vyplní zálivkovou maltou. V místě zhlaví panelu je 

zapuštěna ocelová deska S235 o rozměrech 150 x 100 x 10 mm, ve sloupu je taktéž 

zapuštěna ocelová deska S235 o rozměrech 150 x 100 x 10 mm. K vytvoření styku 

svářeč k sobě tyto desky vzájemně přivaří deskou KM2 S235o rozměrech 120 x 80 x 10 

mm stehovými koutovými svary. V tomto okamžiku je možné panel odepnout ze závěsu 

jeřábu a svářeč dokončí svary v zhlaví panelu koutovým svarem po třech stranách výšky 

6 mm a celkové délky 280 mm a k desce ve sloupu koutovým svarem výšky 8 mm a 

délky 120 mm. Následně odstraní strusku a na některou z desek raznicí vyrazí svoji 



77 

značku. Tyto svary budou zapraveny po kontrole při nanesení betonového lože pro 

uložení mezipodesty na tyto panely.   

 

 
Obr. 40 Přivaření panelu ke sloupu [71] 

 

Jako manipulační prostředek pro montáž schodišťových stěnových panelů je 

navržen autojeřáb Liebherr LTM 1090/2. Jako stykový beton bude použita suchá 

pytlovaná směs Baumit WU Beton a  jako zálivková malta suchá pytlovaná směs 

Sikacrete – 08 SCC. Ztužidla budou osazována z mezipodesty a pojízdného lešení 

Alufix.  

 

4.7.6  Montáž panelu mezipodesty  

Mezipodestový panel bude osazen na stěnových schodišťových panelech. V místě 

uložení mezipodestového panelu se na očištěný a navlhčený povrch nanese betonové 

lože tloušťky 10 mm, do kterého se osadí ocelová distanční podložka. Na návěsu tahače, 

nebo v místě skládky, se očistí dosedací plochy panelu od případných nečistot a vazač 

připne závěsy jeřábu do montážních ok mezipodestového panelu. Před připnutím 

mezipodestového panelu musí vazač pečlivě vazací prostředky překontrolovat, zda 

nejsou jakkoli porušeny a poškozeny. Jeřábník nejprve panel zvedne cca 300 mm, aby 

se ustálil a přestal kmitat a následně jej dopraví cca 300 mm nad místo uložení. Po 

ustálení panelu nad tímto místem jej jeřábník spouští za pomocí dvou montážníků, kteří 

panel směrují tak, aby jeho otvory byly po spuštění navlečeny na dva vyčnívající trny. 

Otvory Sandrik jsou průměru 50 mm, trny jsou průměru 20 mm a délky 200 mm. 

V tomto okamžiku je možné panel odepnout ze závěsu jeřábu. Tyto otvory se následně 

vyplní zálivkovou maltou, čímž se styk dokončí. 

 

 
Obr. 41 Styk mezipodestový panel – stěnový panel [71] 
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Jako manipulační prostředek pro montáž mezipodestového panelu je navržen 

autojeřáb Liebherr LTM 1090/2. Jako stykový beton bude použita suchá pytlovaná směs 

Baumit WU Beton a jako zálivková malta suchá pytlovaná směs Sikacrete – 08 SCC. 

Mezipodestový panel bude osazován ze stropní konstrukce, respektive z dvojice 

pojízdného lešení Alufix.  

 

4.7.7  Montáž schodišťových ramen 

Schodišťová ramena budou osazena jedním okrajem na mezipodestu, druhým 

okrajem na ztužidle příslušné stropní konstrukce. V místě uložení se na očištěný a 

navlhčený ozub mezipodestového panelu a přírubu ztužidla nanese betonové lože 

tloušťky 10 mm. Na návěsu tahače, nebo v místě skládky, se očistí dosedací plochy 

ramene od případných nečistot a vazač připne závěsy jeřábu do jeho montážních ok. 

Jeřábník nejprve schodišťové rameno zvedne cca 300 mm, aby se ustálilo a přestalo 

kmitat, poté je dopraví cca 300 mm nad místo osazení.  Po jeho ustálení nad tímto 

místem jej jeřábník spouští za pomocí dvou montážníků, kteří rameno směrují tak, aby 

dva otvory byly po spuštění navlečeny na dva vyčnívající trny mezipodesty a ztužidla. 

Otvory Sandrik jsou průměru 50 mm, trny jsou průměru 20 mm a délky 100 mm. Tyto 

otvory se následně vyplní zálivkovou maltou. Podélné spáry mezi schodišťovým 

ramenem a ztužidlem, respektive mezipodestou, se vyplní zálivkovým betonem spolu se 

zálivkou spár stropní konstrukce. Do těchto spár se vloží betonářská výztuž průměru 8 

mm při zálivce spár mezi stropními panely.  

 

 
Obr. 42 Styk schodišťové rameno – ztužidlo, respektive mezipodesta [71] 

 

Montáž schodišťových ramen bude probíhat z mezipodesty a stropní konstrukce. Je zde 

nutné, aby montážníci byli jištěni ochrannými pracovními pomůckami, například 

lanovým postrojem. Jako manipulační prostředek pro montáž schodišťových ramen je 

navržen autojeřáb Liebherr LTM 1090/2.  Jako stykový beton bude použita suchá 

pytlovaná směs Baumit WU Beton a jako zálivková malta suchá pytlovaná směs 

Sikacrete – 08 SCC. 
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4.7.8  Montáž stropních panelů  

Před osazením stropních panelů musí být osazeny sloupy, průvlaky, ztužidla a 

konstrukce schodiště. Osazení stropních panelů je možné po uplynutí technologické 

přestávky 24 hodin po osazení průvlaků, respektive ztužidel, kvůli zatvrdnutí stykového 

betonu a zálivkové malty. Na očištěnou přírubu průvlaku, resp. ztužidla se průběžně 

vždy pro jeden panel nanese betonové lože tloušťky 5 mm. Uložení panelů na přírubě je 

100 mm, spára mezi čelem panelu a průvlakem, respektive ztužidlem, je 50 mm. Lože 

pro první panel se provede z pojízdného lešení.  

Na návěsu tahače, nebo v místě skládky, se očistí stykové plochy od případných 

nečistot a vazač jeřábníka navede tak, aby samosvorné kleště položil do požadované 

polohy na panelu. Vazač pozici kleští případně poupraví a zkontroluje jejich správné 

osazení. Tyto kleště jsou osazeny na vahadle a mají tendenci se samočinně uzavírat při 

zvedání břemene. Panely upraveny podélným řezem jsou již při výrobě vybaveny 

čtyřmi (případně dvěma) montážními oky, do kterých se připne řetězový závěs jeřábu. 

Před připnutím panelu musí vazač pečlivě vazací prostředky překontrolovat, zda nejsou 

jakkoli porušeny a poškozeny. Jeřábník nejprve panel zvedne cca 300 mm, aby se ustálil 

a přestal kmitat a následně jej dopraví cca 300 mm nad místo uložení.  Po ustálení 

panelu nad tímto místem jej jeřábník spouští za pomocí dvou montážníku tak, aby byl 

položen do maltového lože a jeho uložení na přírubě bylo 100 mm. První stropní panel 

montážníci osadí z pojízdného lešení, před montáží dalšího přejdou montážníci na již 

osazený panel, musí přitom ale být jištěni osobními ochrannými pomůckami, například 

postrojem. Postup montáže musí být zvolen tak, aby se panely na průvlak osazovaly 

rovnoměrně od kraje po obou stranách průvlaku a zabránilo se tak nerovnoměrnému 

zatížení průvlaku a tendenci k jeho překlopení. 

 

 
Obr. 43 Osazení stropního panelu na přírubě [71] 

 

Po osazení stropních panelů se provede zmonolitnění stropní konstrukce betonovou 

zálivkou spár s vložením výztuže. Jednotlivé spáry budou vyplněny betonem C 20/25 

s maximální velikostí zrna kameniva 8mm, měkké konzistence s plastifikátorem a 

jedním prutem betonářské výztuže průměru 8 mm. Velikost spár mezi panely při horním 

okraji je 70 mm, při spodním 10 mm. Při podélně upraveném panelu musí být šířka 

spáry mezi panely minimálně 50 mm, aby bylo možné její zmonolitnění. Výztuž se 

osazuje do výšky podélné drážky stropního panelu. Její výšková poloha se během 

zálivky srovnává háčkem. Stykování této výztuže je 200 mm. Totéž platí pro podélnou 
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spáru mezi panely a průvlakem, respektive ztužidlem. Ve vyznačených místech 

v projektové dokumentaci bude do každé spáry vložena kleštinová výztuž průměru 12 

mm a délky 2500 mm, která bude přivařena koutovým svarem k průvlaku. Před 

zálivkou musí být spáry zbaveny případných nečistot a beton panelu v ní musí být 

navlhčený vodou. K zatížení stropu může dojít po technologické přestávce při dosažení 

70% pevnosti v tlaku zálivkového betonu. 

 

 
Obr. 44 Spáry mezi panely [39] 

 

 

 
Obr. 45 Přivaření kleštinové výztuže do spáry[71] 

 

Pro bednění spár se použijí smrková prkna průřezu 130 x 25 mm, která se zespod 

panelů přitáhnou rádlovacím drátem přes výztužnou vložku položenou kolmo přes spáru 

ze shora panelů. 

 
Obr. 46 Bednění spáry mezi panely [vlastní obrázek] 

 

 

Ve dvou částech obou podlaží budou osazeny Filigránové panely. Tyto panely 

budou v jedné části osazeny na přírubu dvojice ztužidel a ve druhé části na jednu 

přírubu spřahovacího průvlaku, kde budou tvořit konzolu stropu. Osazování 

Filigránových panelů probíhá obdobně jako osazování panelů Spiroll s rozdílem 
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uchycení panelu za výztuž místo do kleští. Filigránové panely v části uložené na 

přírubách ztužidel se uprostřed rozpětí podepřou jednou řadou dvou nosníků Doka H20 

top P délky 3,60 m a třemi stropními podpěrami Doka Eurex 20 top 350. Filigránové 

panely, které budou tvořit konzolu stropu, se podepřou při okraji této konzoly jednou 

řadou dvou nosníků Doka H20 top P délky 4,90 m a třemi stropními podpěrami Doka 

Eurex 20 top 350. Všechny stropní podpěry budou opatřeny hlavou Doka Xtra a 

opěrnou trojnožkou. Po osazení a podepření se tyto panely následně na volném okraji 

zabední a vyztuží betonářskou ocelí B500B dle Výkresu tvaru výztuže. Poté se provede 

betonáž.  

Beton spár i Filigránového stropu je třeba chránit před mechanickými a 

klimatickými vlivy - například překrytím a vlhčením běžně po dobu 3 dnů. Spáry se 

mohou odbednit druhý den po betonáži z důvodu případného odstranění přelitků zespod 

panelu, podpěry Filigránových panelů je možné odstranit až po 28 dnech od betonáže.  

Jako manipulační prostředek pro montáž stropních panelů je navržen autojeřáb 

Liebherr LTM 1090/2. Jako stykový beton bude použita suchá pytlovaná směs Baumit 

WU Beton. Pro zálivku spár a nadbetonávku Filigránových panelů bude použit beton 

C20/25-XC1, S2, Dmax=8 mm. 

 

 

4.8  Jakost a kontrola kvality 

Kontroly kvality budou prováděny dle kontrolního a zkušebního plánu 

vypracovaného v kapitole 8 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ. 

 

Základní členění kontrol na: 

- vstupní kontrolu, 

- mezioperační kontrolu, 

- výstupní kontrolu. 

 

 

4.9  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všichni pracovníci pravidelně absolvují školení o BOZP. Budou seznámeni 

s technologickým postupem montáže a souvisejících prací, s výskytem rizik na 

staveništi a jejich předcházením, s dodržováním předpisů a podmínek zachování 

bezpečnosti práce a s používáním osobních ochranných prostředků.  

 

Při montáži skeletu musí být dodrženy zejména tyto legislativní předpisy: 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Více je bezpečnost a ochrana zdraví při práci řešena v kapitole 9 BEZPEČNOST 

PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI MONTÁŽI SKELETU. 

 

 

4.10  Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 

Během stavebních prací musí být dodrženo legislativní ustanovení zákona č. 

244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

Dále je nutné správně nakládat s odpady dle: 

- zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, 

- vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., katalog odpadů,  

- vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

 

Veškerý odpad bude tříděn dle katalogu odpadů na staveništi v nádobách tomuto účelu 

vyhrazených a likvidován bude dle výše uvedené legislativy odbornou firmou ESKO-T. 

 

     Tab. 35 Výpis možných odpadů [16] 

Kód druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Nakládání 

08 04 04 
vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí 

materiál/plechovky 
O Sk, Sp 

13 01 01 hydraulické oleje obsahující PCB N Sp 

13 01 13 jiné hydraulické oleje N Sp 

13 02 04 
chlorované minerální motorové, převodové a 

mazací oleje 
N Sp 

13 02 05 
nechlorované minerální motorové, 

převodové a mazací oleje 
N Sp 

13 02 06 
syntetické motorové, převodové a mazací 

oleje 
N Sp 

13 02 08 jiné motorové, převodové a mazací oleje N Sp 

13 07 01 topný olej a motorová nafta N Sp 

13 07 03 motorový benzín N Sp 

15 01 01 papírový a/nebo lepenkový obal O R, V 

15 01 02 plastovéobaly O R, V 

15 01 03 dřevěné obaly O R, V 

15 01 04 kovové obaly O R, V 

15 01 06 směs obalových materiálů O R, V 

17 02 01 dřevo O V, Sk, Sp 

17 02 03 plast O R, V 

17 04 05 železo a/nebo ocel O R, V 

17 04 07 směs kovů O R, V 

17 07 01 beton O R, SK 
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17 01 02 cihly O R, Sk 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O R, SK 

17 02 01 dřevo O R, V 

17 02 03 plasty O R, V 

17 04 01 měď, bronz, mosaz O R, V 

17 04 02 hliník O R, V 

17 04 05 železo a ocel O R, V 

17 04 09 
kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami 
N Sk 

17 05 03 
zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 
N Sk 

19 10 01 železný a ocelový odpad O R 

19 12 01 papír a lepenka O V 

19 12 08 textil O V 

20 01 09 olej a/nebo tuk N Sp 

20 01 10 oděv O V, Sk 

20 01 16 detergenty, odmašťovací přípravky N Sp 

20 03 01 směsný komunální odpad O Sk 

 

Legenda kategorie odpadu: 

O  – ostatní odpad 

N  – nebezpečný odpad 

 

Legenda likvidace odpadu: 

Sk  – skládka odpadů 

Sp  – spálení ve spalovně 

R  – recyklace 

V  – bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 
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5.1  Obecné informace o stavu a rozsahu staveniště, předpokládané 

úpravy staveniště, jeho oplocení, příjezd a přístup na staveniště 

 

5.1.1  Stav a rozsah staveniště 

Stavební pozemky jsou v soukromém vlastnictví investora. Sousední pozemní 

komunikace včetně chodníku a vjezdu na pozemek je ve vlastnictví města Třebíče. 

Pozemky staveniště jsou v mírně svažitém terénu k řece Jihlavě. Při stavebních pracích 

bude po celou dobu zapotřebí zábor chodníku a vjezdu. Zábor místní pozemní 

komunikace bude zapotřebí jen v určitých fázích montáže skeletu.  

 

5.1.2  Předpokládané úpravy staveniště 

Nenachází se zde žádné stromy a dřeviny k odstranění. V chodníku v uliční části je 

třeba demontáž sloupu vedení nízkého napětí. Na staveništi bude využita dosavadní 

asfaltová plocha. V místech nových vedení a překopů bude plocha zpevněna hutněným 

násypem z recyklátu frakce 0-63 mm tloušťky 150 mm.  

 

5.1.3  Oplocení  

Staveniště bude v uliční části oploceno mobilními pozinkovanými plotovými dílci 

Tempoline o rozměrech 2,5 m x 2,0 m, které jsou opatřeny závěsnou stínící tkaninou. 

Tyto dílce jsou osazeny na nosných betonových patkách. Jednotlivé dílce budou 

spojeny pozinkované sponami. Vjezd na staveniště je zajištěn zamykatelnou branou 

v tomto oplocení. Na východní straně je zčásti sousední budova a zčásti 1,80 m vysoké 

stávající oplocení sousedního pozemku. Na západní straně je 1,80 m vysoké stávající 

oplocení sousedního pozemku. Na jižní straně u řeky je stávající oplocení výšky 1,80 m.  

 

 
Obr. 47 Mobilní oplocení Tempoline [48] 
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5.1.4  Trvalé deponie a mezideponie 

Vzhledem k rozsahu montáže skeletu hrubé vrchní stavby nebude zapotřebí 

žádných výkopů ani skrývky ornice, tudíž nebude zapotřebí deponie. Při hloubení 

stavební jámy a vrtání pilot byla vytěžená zemina ze staveniště odvezena. Při budování 

nových vedení a přípojek bude vytěžená zemina ukládána podél výkopů, posléze bude 

tato zemina do výkopu zpět uložena.  

 

5.1.5  Příjezdy a přístupy na staveniště 

Příjezd i přístup je řešen v severní části pozemku z místní pozemní komunikace – 

Brněnské ulice. Tento vjezd slouží pro veškerou komunikaci. V okolí stavby bude nutné 

zajistit bezpečnost dopravního i pěšího provozu pomocí značení.  

Na oplocení budou umístěny tyto cedulky:  

 
Obr. 48 Bezpečnostní cedulky [61] 

 

V blízkosti staveniště tyto dopravní značky: 

- značka B29 zákazu stání,  

- značka B20a omezující rychlost na 30 km.h-1, 

- značka B20b ukončující omezení rychlosti 30 km.h-1. 

 

 
Obr. 49 Dopravní značky B29, B20a a B20b [62] 

 

Při vjezdu na staveniště tyto dopravní značky:  

- značka B20a omezující rychlost na 5 km.h-1, 

- značka B1 zákazu vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E13 s textem 

„MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
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Obr. 50 Dopravní značky B20a a B1 s dodatkovou tabulkou E13 [62] 

 

Při výjezdu ze staveniště dopravní značka P6 stůj, den přednost v jízdě. 

 

 

Obr. 51 Dopravní značka P6 [62] 

 

Rozmístění dopravních značek je řešeno v příloze B.1 Situace stavby širších vztahů 

dopravního značení 

 

 

5.2  Významné sítě technické infrastruktury  

 

Staveništěm prochází dešťová i splašková kanalizace, v části staveniště pak vedení 

nízkého a vysokého napětí do místní trafostanice. Veškeré sítě je nutno vytyčit správci 

těchto sítí a případně ručně kopanými sondami ověřit jejich skutečnou polohu. 

 

 

5.3  Napojení na zdroje vody, elektřiny, odvod kanalizace, odvodnění 

staveniště 

 

5.3.1  Staveništní přípojka vody  

Staveništní přípojka vody bude napojena na stávající vodovodní přípojku. Potřeba 

vody bude pro míchání malty, k ošetřování betonu, k omývání strojů a dopravních 

prostředků, které by mohly znečišťovat místní komunikace po výjezdu ze staveniště, 
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k omývání pracovního nářadí a také pro napojení staveništních buněk. Tato přípojka se 

zhotoví společně s nově budovanou kanalizační splaškovou a dešťovou přípojkou a 

povede se spolu s nimi minimálně 0,8 m pod terénem. 

 

Tab. 36 Určení maximální denní spotřeby vody [vlastní výpočet] 

Účel potřeby vody MJ Počet 

MJ 

Spotřeba 

vody 

[l.MJ] 

Koeficient 

spotřeby 

Spotřeba 

vody 

[l.den-1] 

Hygienické a soc.potřeby osoba.den-1 11 40 2,7 1188,00 

Ošetřování betonu m3 15,535 40 1,25 776,75 

Míchání malty  m3 0,2 220 1,6 70,40 

Omývání míchačky ks 1 30 1,25 37,50 

Celkem [l.den-1] 2072,65 

 

Qn = Qd / (t x 3600) = 2072,65 / (8 x 3600) = 0,072 l.s-1 

Q = Qn x 120 % = 0,072 x 1,20 = 0,086 l.s-1  

 

Rozvod vody bude proveden z plastového potrubí PEHD DN32. 

 

5.3.2  Staveništní přípojka kanalizace 

Staveništní splašková kanalizační přípojka bude odvádět splaškové vody 

z kontejneru určeného k hygienickým potřebám. Přípojka se připojí na nově zhotovenou 

splaškovou kanalizační přípojku a bude z PVC KG DN110. Tato přípojka se zhotoví 

společně s budováním kanalizačních přípojek a staveništní přípojkou vody.  

 

5.3.3  Staveništní přípojka elektrické energie 

Staveništní přípojka nízkého napětí bude zapotřebí k provozování strojního zařízení 

a pro provoz technického zázemí pracovníků, tedy staveništních kontejnerů. Napojení 

staveništní přípojky bude z místní trafostanice přes staveništní rozvaděč 

s elektroměrem. Přípojka bude uložena v chráničce pod terénem z důvodu ochrany před 

možným poškozením a odcizením.  
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Tab. 37 Určení maximálního okamžitého příkonu [vlastní výpočet] 

Zařízení spotřeby el. energie Příkon 

[kW] 

Počet [ks] Celkový 

příkon [kW] 

Čerpadlo 8,000 1 8,000 

Svařečka 4,700 1 4,700 

Kancelář stavbyvedoucího 1,045 1 1,045 

Šatna 1,144 1 1,144 

Hygienický kontejner 4,144 1 4,144 

Maximální okamžitý příkon [kW] 19,033 

 

5.3.4  Odvodnění staveniště 

Pozemek je v mírně svažitém terénu, nebude tedy při realizaci hrubé vrchní stavby 

zapotřebí zvláštního odvodnění.   

 

 

5.4  Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

 

Staveniště bude v uliční části viditelně označeno výstražnými tabulkami a dopravní 

provoz omezen dopravním značením. Toto je řešeno v bodě 5.1 Obecné informace o 

stavu a rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, příjezd a 

přístup na staveniště. 

 

 

5.5  Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

 

Při stavebních pracích bude po celou dobu zapotřebí zábor chodníku a vjezdu. 

Zábor místní pozemní komunikace bude zapotřebí jen v určitých fázích montáže 

skeletu. Provoz na místní pozemní komunikaci v blízkosti staveniště bude zcela uzavřen 

při postavení jeřábu na této komunikaci a částečně omezen uzavřením jednoho jízdního 

pruhu při postavení dopravního prostředku při skládání materiálu nebo montáži. Tyto 

plánované zábory a omezení je třeba s předstihem sjednat s Odborem dopravy a 

komunálních služeb města Třebíče a s orgány Policie České republiky, a to sepsáním 

příslušné žádosti o povolení zvláštního užívání silnice a žádosti o povolení uzavírky. 

Součástí těchto povolení musí být naplánování i případné objízdné trasy s řádným 

dopravním značením.  

Mezi ochranu veřejných zájmů také patří zamezení znečištění místních pozemních 

komunikací při výjezdu stavebních strojů nebo dopravních prostředků ze staveniště.  



90 

Tato případně znečištěná vozidla nebo stroje je třeba očistit před jejich vyjetím ze 

staveniště. Případné znečištění pozemní komunikace je dodavatel povinen odstranit. 

Provoz na stavbě může probíhat pouze mimo dobu nočního klidu, to znamená od 6.00 

do 22.00.  

 

 

5.6  Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

 

Na staveništi se nachází pouze výrobní objekt B určený k rekonstrukci. Dodavatel 

stavby se případně s investorem může dohodnout na využití prostor tohoto objektu. 

Nově budovaný objekt lze využít pro skladování nářadí nebo materiálu. Jedná se ovšem 

o hrubou stavbu skeletové konstrukce, která není uzavřena a zabezpečena. Z tohoto 

důvodu bude na staveništi umístěn skladový kontejner Koma ZL 2-20´ určený pro 

skladování nářadí, drobných přístrojů a materiálu, to je pytlované suché směsi malty a 

betonu, vyrovnávacích a fixačních dřevěných klínů a ocelových desek ke stykování 

prefabrikátů.  

 

 
Obr. 52 Kontejner Koma ZL 2-20´ [49] 

 

Specifikace kontejneru: 

Rám       ocelový svařovaný, lakovaný 

Šířka       2438 mm 

Výška       2800 mm  

Délka       6058 mm 

Podlaha      ocel  

Dveře       vnější dvoukřídlé, ocelové 
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Kanceláře, šatny a hygienická zařízení 

Pro kancelářské zázemí stavbyvedoucího bude umístěn kontejner Koma CL3 0. 

 

 
Obr. 53 Kontejner Koma CL3 03 [49] 

 

Specifikace kontejneru: 

Rám       žárově zinkovaný 

Šířka       2438 mm 

Výška       2800 mm 

Délka       6058 mm 

Okno       1x 1765 x 1335 mm 

Dveře       vnější 875 x 2000 mm, oboustranně lakované 

Připojení elektřiny    1x zásuvka 380 V 

Zásuvky      1x 380 V, 4x 230 V 

Spotřebiče osvětlení   2x 36 W, 1x 9 W, případný přímotop 1 kW, chladnička 

 

Šatna 

Pro stavební dělníky bude umístěn kontejner Koma C3V. Dělníci jej budou 

využívat jako technické zázemí a šatnu. Potřebnou podlahovou plochu 1,5 m2.os-1 pro 8 

osob tento kontejner splňuje.  

Spotř.= P x S1 = 8 x 1,5 = 12 m2  

 

 
Obr. 54 Kontejner Koma C3V [49] 
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Specifikace kontejneru:  

Rám      žárově zinkovaný 

Šířka       2990 mm 

Výška       2800 mm 

Délka       6058 mm 

Okno       1x 1765 x 1335 mm 

Dveře vnější     875 x 2000 mm 

Připojení elektřiny    1x zásuvka 380 V 

Zásuvky      1x 380 V, 3x 230 V,  

Spotřebiče      4x osvětlení 36 W, přímotop 1 kW, chladnička 

 

 

Hygienické zařízení 

Hygienické zázemí pro dělníky bude zajištěno umístěním kontejneru Koma CS3 10. 

 

 
Obr. 55 Kontejner Koma CS3 10 [49] 

 

Specifikace kontejneru: 

Rám      žárově zinkovaný 

Šířka       2438 mm 

Výška       2800 mm 

Délka       6058 mm 

Okno       2x 600/540 sklopné 

Dveře vnější     875 x 2000 mm 

Podlaha      GFK s podlahovou vpustí 

Připojení elektřiny    1x zásuvka 380 V 

Připojení vody     1x 3/4“ 

Připojení kanalizace   Ø 110 mm 

Elektro       1x zásuvka 380 V, 4x zásuvka 220 V 

Spotřebiče ohřívač vody 2 kW, osvětlení 4x 36 W,    

2x přímotop 1 kW 

Vybavení  2x pisoár, 2x WC mísa, 1x umývátko, 4x umyvadlo, 

2x sprchový box 
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5.7  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

Stavby, které dle § 104 odst. 2 písm. g) stavebního zákona vyžadují ohlášení, jsou 

mobilní kontejnery, zejména kancelář stavbyvedoucího, šatna dělníků a hygienické 

zázemí dělníků. Tyto kontejnery slouží k pobytu osob a jsou vybaveny elektrickými 

přímotopy.  

 

 

5.8  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Před zahájením práce budou pracovníci seznámeni s jednotlivými pracovními 

procesy, s koncepčním uspořádáním pracoviště a staveniště, budou proškoleni o 

bezpečnosti práce, manipulaci se stroji a strojními zařízeními a bezpečném pohybu na 

staveništi. Školení je řízeno dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy. 

 

Během prací se musí dodržovat zejména: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

 

Více je řešeno v kapitole 9 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 

MONTÁŽI SKELETU. 

 

 

5.9  Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Největší možné riziko pro životní prostředí je znečištění řeky Jihlavy, nadměrná 

prašnost, nadměrný hluk a vibrace a špatné nakládání s odpady.  

V první řadě musí být kladen důraz na případný únik nebezpečných látek. Všechny 

použité stroje na staveništi musí procházet pravidelnými prohlídkami jejich technického 
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stavu před započetím prací, v průběhu i po jejich skončení. Pod stroji, ze kterých hrozí 

únik látek (například oleje, nafty), budou v době jejich pracovního klidu umístěné 

úkapové záchytné vaničky. Veškerý odpad bude likvidován dle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších předpisů a během prací skladován tak, aby 

nemohlo dojít vlivem klimatických podmínek ke kontaminaci zeminy, povrchových i 

podzemních vod unikajícími látkami. Případný únik nebezpečných látek se musí ohlásit 

Hasičskému záchrannému sboru a Odboru životního prostředí. 

Při montáži skeletu se nepředpokládá nadměrný hluk ani prašnost. V případě přílišné 

prašnosti bude staveniště kropeno vodou.  

Dále bude kladen důraz na zamezení případného znečištění pozemní komunikace 

omytím případně znečištěných strojů a dopravních prostředků. 

 

Během stavebních prací se musí zejména dodržovat: 

- zákon č. 17/1992 Sb., zákon o životním prostředí, 

- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

- zákon č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, 

- zákon č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší, 

- zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů. 
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6.1  Časový plán  

 

Pro grafické znázornění časového průběhu realizace etapy montáže skeletu hrubé 

vrchní stavby objektu A byl zvolen řádkový harmonogram pro jeho přehlednost. 

Tento harmonogram byl vytvořen v programu CONTEC.  
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Obr. 56 Řádkový harmonogram [grafický výstup z programu CONTEC] 
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6.2  Položkový rozpočet 

 

Položkový rozpočet etapy montáže skeletu hrubé vrchní stavby objektu A byl 

vytvořen v programu BUILDpower S firmy RTS. 

 

Tab. 38 Položkový rozpočet [výstup z programu BUILDpower S] 

Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 01/15 
Rekonstrukce výrobního objektu s 
přístavbou   

Objekt:   01 A           

Rozpočet: 01 H+H Metal-CZ s.r.o.         

Objednatel: 
    

IČ: 
   

  
     

DIČ: 
 

  
                  

Zhotovitel:   IČ: 
   

  
  

DIČ: 
 

  
            

Vypracoval:               

Rozpis ceny       Celkem 

HSV         6 371 383,68 

PSV         0,00 

MON         0,00 

Vedlejší 
náklady   

    0,00 

Ostatní náklady       0,00 

Celkem         6 371 383,68 

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH    15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 6 371 383,68 CZK 

Základní DPH    21 % 1 337 991,00 CZK 

Zaokrouhlení 
   

0,32 CZK 

Cena celkem s DPH     7 709 375,00 CZK 
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Tab. 39 Položkový rozpočet [výstup z programu BUILDpower S] 

Rekapitulace dílů 
      

         
Číslo Název   

 
Typ dílu     Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV     497 708,00 8 

4 Vodorovné konstrukce HSV     4 159 357,07 65 

43 Schodiště HSV     88 076,00 1 

99 Staveništní přesun hmot HSV     1 626 242,61 26 

Cena 
celkem             6 371 383,68 100 

 

 

 
Tab. 40 Položkový rozpočet [výstup z programu BUILDpower S] 

Položkový rozpočet  

S: 01/15 Rekonstrukce výrobního objetku s přístavbou 

O: 01 A 

R: 01 H+H Metal-CZ s.r.o. 

       

P.č. 

Číslo 

položky Název položky MJ množství 

cena / 

MJ celkem 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       497 708,00 

1 331123903 Montáž sloupů ze ŽB do dutiny pat.,H do 18 m,5 t kus 2,00000 2 375,00 4 750,00 

2 331123911 Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,1,5 t kus 2,00000 1 772,00 3 544,00 

3 331123912 Montáž sloupů ze ŽB přivař.k zákl.,H do 18 m,3 t kus 37,00000 2 280,00 84 360,00 

4 311-S1 S11 ŽB sloup 0,6x0,5m  ks     2,00000 12 389,00 24 778,00 

5 311-S1 S12 ŽB sloup 0,5x0,5m ks     9,00000 10 322,00 92 898,00 

6 311-S12. S12.1 ŽB SLOUP 0,5x0,5m ks     1,00000 10 322,00 10 322,00 

7 311-S1 S13 ŽB sloup 0,5x0,5m ks     4,00000 10 803,00 43 212,00 

8 311-S1 S14 ŽB sloup 0,5x0,5m ks     2,00000 17 524,00 35 048,00 

9 311-S1 S15 ŽB sloup 0,5x0,5m ks     1,00000 10 322,00 10 322,00 

10 311-S1 S16 ŽB sloup 0,5 x 0,5 m ks     1,00000 10 322,00 10 322,00 

11 311-S1 S17 ŽB sloup 0,5x0,4m ks     2,00000 8 528,00 17 056,00 

12 311-S2 S21 ŽB sloup 0,5x0,5m ks     4,00000 8 528,00 34 112,00 

13 311-S2 S22 ŽB sloup 0,5x0,5m ks     8,00000 8 528,00 68 224,00 

14 311-S2 S23 ŽB sloup 0,5x0,5m ks     5,00000 9 022,00 45 110,00 

15 311-S2 S24 ŽB sloup 0,5x0,4m ks     1,00000 6 825,00 6 825,00 

16 311-S2 S25 ŽB sloup 0,5x0,4m ks     1,00000 6 825,00 6 825,00 

Díl: 4 Vodorovné konstrukce       4 159 

357,07 

17 411123901 Montáž strop.panelů ze ŽB s háky, H do 18 m,1,5 t 

- filigrány 

kus 10,00000 682,00 6 820,00 

18 411133901 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll,H do 18 m,1,5 t kus 18,00000 790,00 14 220,00 

19 411133902 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 3 t kus 99,00000 973,00 96 327,00 

20 411133903 Montáž str.panelů z př.bet.Spiroll, H do 18 m, 5 t kus 41,00000 1 357,00 55 637,00 



100 

21 411321315 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 filigrány m3 11,98800 2 770,00 33 206,76 

22 411354171 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 46,82000 138,50 6 484,57 

23 411354172 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 46,82000 34,70 1 624,65 

24 411361821 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 - filigrány 

+ spáry 

t 2,33570 29 390,00 68 646,22 

25 413123901 Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 1,5 

t 

kus 5,00000 960,00 4 800,00 

26 413123902 Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 3 t kus 10,00000 1 140,00 11 400,00 

27 413123903 Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 5 t kus 18,00000 1 605,00 28 890,00 

28 413123904 Montáž trámů,tyčových dílců v bud.H do 18 m, 7 t kus 9,00000 2 005,00 18 045,00 

29 413125005 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 10 t kus 9,00000 2 975,00 26 775,00 

30 413125006 Montáž tyčových dílců z ŽB, hmotnost do 15 t kus 8,00000 3 865,00 30 920,00 

31 411-1 Bednění spar stropních panelů 1214,2 m x 0,13 m m2     157,84600 350,00 55 246,10 

32 411-2 Odbednění stropních panelů 1214,2 x 0,13 m m2     157,84600 80,00 12 627,68 

33 411- Zálivka stropních panelů c20/25 m3     18,22600 3 400,00 61 968,40 

34 413-PR2 PR26 průvlak ks     1,00000 56 641,00 56 641,00 

35 413-PR2 PR27 průvlak ks     1,00000 54 990,00 54 990,00 

36 413-PR2 PR28 průvlak ks     1,00000 12 727,00 12 727,00 

37 413-PR2 PR29 průvlak ks     1,00000 60 060,00 60 060,00 

38 413-PR29. PR29.1 průvlak ks 1,00000 60 060,00 60 060,00 

39 413-PR3 PR30 průvlak ks     1,00000 20 878,00 20 878,00 

40 413-PR30. PR30.1 průvlak ks     1,00000 20 878,00 20 878,00 

41 413-PR3 PR31 průvlak ks     1,00000 48 880,00 48 880,00 

42 413-PR3 PR32 průvlak ks     1,00000 28 314,00 28 314,00 

43 413-PR3 PR33 průvlak ks     1,00000 28 314,00 28 314,00 

44 413-PR3 PR34 průvlak ks     1,00000 28 314,00 28 314,00 

45 413-PR3 PR35 průvlak ks     1,00000 46 176,00 46 176,00 

46 413-PR3 PR36 průvlak ks     1,00000 47 762,00 47 762,00 

47 413-PR3 PR37 průvlak ks     1,00000 49 855,00 49 855,00 

48 413-PR3 PR38 průvlak ks     1,00000 28 314,00 28 314,00 

49 413-PR3 PR39 průvlak ks     1,00000 28 314,00 28 314,00 

50 413-PR4 PR40 průvlak ks     1,00000 28 314,00 28 314,00 

51 413-PR4 PR41 průvlak ks     1,00000 48 867,00 48 867,00 

52 413-PR4 PR42 průvlak ks     1,00000 49 855,00 49 855,00 

53 413-PR4 PR43 průvlak ks     1,00000 49 699,00 49 699,00 

54 413-PR4 PR44 průvlak ks     1,00000 12 727,00 12 727,00 

55 413-PR4 PR45 průvlak ks     1,00000 49 023,00 49 023,00 

56 413-PR6 PR62 průvlak ks     1,00000 21 086,00 21 086,00 

57 413-PR62. PR62.1 průvlak ks     1,00000 21 086,00 21 086,00 

58 413-PR9 PR91 průvlak ks 1,00000 57 967,00 57 967,00 

59 413-PR9 PR92 průvlak ks 1,00000 22 906,00 22 906,00 

60 413-PR92. PR92.1 průvlak ks     1,00000 22 906,00 22 906,00 

61 413-PR9 PR93 průvlak ks 1,00000 66 729,00 66 729,00 

62 413-PR93. PR93.1 průvlak ks     1,00000 66 729,00 66 729,00 

63 413-PR9 PR94 průvlak ks 1,00000 13 624,00 13 624,00 

64 413-PR9 PR95 průvlak ks 1,00000 35 490,00 35 490,00 

65 413-PR9 PR96 průvlak ks 1,00000 21 970,00 21 970,00 

66 413-PR9 PR97 průvlak KS 1,00000 43 134,00 43 134,00 

67 413-PR9 PR98 průvlak ks 1,00000 59 501,00 59 501,00 

68 413-PR9 PR99 průvlak ks 1,00000 31 148,00 31 148,00 

69 413-PR99. PR99.1 průvlak ks     1,00000 31 148,00 31 148,00 

70 413-ZT1 ZT11 ztužidlo ks 2,00000 7 696,00 15 392,00 
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71 413-ZT11. ZT11.2 ztužidlo ks     1,00000 7 696,00 7 696,00 

72 413-ZT1 ZT13 ztužidlo ks 1,00000 8 320,00 8 320,00 

73 413-ZT1 ZT14 ztužidlo ks 2,00000 13 598,00 27 196,00 

74 413-ZT1 ZT15 ztužidlo ks 3,00000 13 598,00 40 794,00 

75 413-ZT1 ZT16 ztužidlo ks 1,00000 13 507,00 13 507,00 

76 413-ZT2 ZT27 ztužidlo ks 1,00000 21 944,00 21 944,00 

77 413-ZT27. ZT27.1 ztužidlo ks     1,00000 21 944,00 21 944,00 

78 413-ZT2 ZT28 ztužidlo ks 2,00000 19 864,00 39 728,00 

79 413-ZT28. ZT28.1 ztužidlo ks     1,00000 19 864,00 19 864,00 

80 413-ZT2 ZT29 ztužidlo ks 1,00000 19 513,00 19 513,00 

81 413-ZT3 ZT30 ztužidlo ks 1,00000 19 513,00 19 513,00 

82 413-ZT3 ZT31 ztužidlo ks 1,00000 16 640,00 16 640,00 

83 413-ZT3 ZT32 ztužidlo ks 1,00000 16 640,00 16 640,00 

84 413-ZT41. ZT41.1 ztužidlo ks 1,00000 18 564,00 18 564,00 

85 413-ZT4 ZT42 ztužidlo ks 2,00000 22 126,00 44 252,00 

86 413-ZT9 ZT91 ztužidlo  ks 1,00000 7 670,00 7 670,00 

87 413-ZT9 ZT92 ztužidlo ks 1,00000 7 150,00 7 150,00 

88 59346814 Panel stropní SPIROLL H 265 mm PPD../272, 10 

lan d 12,5 mm dolní + 2 lana d 12,5 mm horní 

m 1 155,37000 1 607,00 1 856 679,59 

89 59347070 Deska stropní Filigran F-L/B/6 vyzt. do 10 kg  m2 46,82000 605,00 28 326,10 

Díl: 43 Schodiště       88 076,00 

90 342125002 Montáž stěnových panelů ze ŽB do 3 t kus 2,00000 1 299,00 2 598,00 

91 431125002 Montáž podestových panelů hmotnosti do 5 t kus 1,00000 1 045,00 1 045,00 

92 435125002 Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t kus 2,00000 1 453,00 2 906,00 

93 593-PD0 PD02 podestový panel ks     1,00000 15 873,00 15 873,00 

94 593-SR0 SR03 schodišťové rameno ks     1,00000 18 408,00 18 408,00 

95 593-SR0 SR04 schodišťové rameno ks     1,00000 18 252,00 18 252,00 

96 593-ST0 ST02  schodišťový stěnový panel ks     1,00000 14 092,00 14 092,00 

97 593-ST02 ST02z schodišťový stěnový panel ks     1,00000 14 902,00 14 902,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot       1 626 

242,61 

98 998014021 Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 

18m 

t      13 

167,95639 

123,50 1 626 242,61 
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7.1  Tahač Scania R420 4x2 

 

Tahač Scania R 420 společně s valníkovým návěsem Schwarzmüller je určen 

k dopravě prefabrikátů z výrobny na staveniště. 

 

Technické parametry: 

Motor         přeplňovaný vznětový 

Počet válců        6 

Počet ventilů       24  

Zdvihový objem      11700 cm3 

Maximální výkon      309 kW při 1800 ot.min-1 

Točivý moment        2100 Nm při 1100 – 1400 ot.min-1 

Pohotovostní hmotnost tahače   7300 kg 

Celková hmotnost soupravy     40 000 kg 

Celková délka       5940 mm 

Celková šířka       2430 mm 

Celková výška       3540 mm 

Objem nádrže paliva     400 l 

Objem nádrže AdBlue     75 l 

 

 
Obr. 57 Tahač Scania R420 4x2 [40] 
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7.2  Valníkový návěs Schwarzmüller 

 

Valníkový návěs Schwarzmüller je určen spolu s tahačem Scania R420 k dopravě 

prefabrikátů z výrobny na staveniště. 

 

Technické parametry: 

Počet náprav       3 

Celková hmotnost soupravy    42 000 kg 

Zatížení náprav       27 000 kg 

Zatížení točnice       12 000 kg 

Vlastní hmotnost      5600 kg 

Vnitřní délka ložné plochy    13620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy    2480 mm 

Vnější šířka        2550 mm  

 

 
Obr. 58 Valníkový návěs Schwarzmüller [41] 
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7.3  Nosič kontejneru MAN 12.800 s hydraulickou rukou 

 

Nákladní automobil je určen k dopravě drobného materiálu, zejména suché 

pytlované směsi malty a betonu. 

 

Technické parametry: 

Nosnost kontejneru       5 t 

Pohotovostní hmotnost      5,2 t 

Maximální nosnost hydraulické ruky   3,3 t 

Celková šířka        2550 mm 

Celková délka        7600 mm 

Celková výška        2600 mm 

 

 
Obr. 59 Nosič kontejneru MAN s hydraulickou rukou [43] 

 

 
Obr. 60 Zatěžovací křivka hydraulické ruky HIAB 111-3 [43] 
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7.4  Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 

 

Autojeřáb Liebherr LTM 1090/2 je určen k montáži prefabrikátů, to je sloupů, 

průvlaků, ztužidel, stropních panelů, schodišťových stěnových nosníků, 

mezipodestového panelu a schodišťových ramen. Může být použit i k přesunu různého 

materiálu na staveništi. 

  

Technické parametry: 

Maximální nosnost       90 t / 3 m 

Maximální vyložení       56 m 

Maximální výška       70 m 

Počet náprav        4 

Průjezdná šířka        2750 mm 

Průjezdná výška        3950 mm 

Šířka při zapatkování      7200 mm 

Celková délka včetně výložníku    13241 mm 

 

 
Obr. 61 Jeřáb Liebherr LTM 1090/2 [44] 



107 

 
Obr. 62 Rozměry jeřábu Liebherr LTM 1090/2 [44] 

 

 
Obr. 63 Možnost řízení náprav jeřábu Liebherr LTM 1090/2 [44] 
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Obr. 64 Zatěžovací křivka jeřábu Liebherr LTM 1090/2 [45] 
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7.5  Autojeřáb Liebherr LTM 1160 

 

Autojeřáb Liebherr LTM 1160 je určen pouze k montáži průvlaků PR29.1 a PR98 

v 2.NP. 

 

Technické parametry: 

Maximální nosnost       160 t / 3 m 

Maximální vyložení       70 m 

Maximální výška       81 m 

Počet náprav        5 

Průjezdná šířka        3000 mm 

Průjezdná výška        3950 mm 

Šířka při zapatkování      8300 mm 

Celková délka včetně výložníku    15270 mm 

 

 
Obr. 65 Jeřáb Liebherr LTM 1160 [44] 
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Obr. 66 Rozměry jeřábu Liebherr LTM 1160 [44] 

 

 
Obr. 67 Možnost řízení náprav jeřábu Liebherr LTM 1160 [44] 
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Obr. 68 Zátěžový diagram jeřábu Liebherr LTM 1160 [45] 
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7.6  Autojeřáb Liebherr LTM 1200 

 

Autojeřáb Liebherr LTM 1200 je určen pouze k montáži průvlaků PR26, PR27, 

PR29 a PR 91 v 1.NP. 

 

Technické parametry: 

Maximální nosnost       200 t / 3 m 

Maximální vyložení       80 m 

Maximální výška       92 m 

Počet náprav        5 

Průjezdná šířka        3000 mm 

Průjezdná výška        3850 mm 

Šířka při zapatkování      8300 mm 

Celková délka včetně výložníku    15282 mm 

 

 
Obr. 69 Jeřáb Liebherr LTM 1200 [44] 
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Obr. 70 Rozměry jeřábu Liebherr LTM 1200 [44] 

 

 
Obr. 71 Možnost řízení náprav jeřábu Liebherr LTM 1200 [44] 
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Obr. 72 Zátěžový diagram jeřábu Liebherr LTM 1200 [45] 
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7.7  Spádová míchačka BWJ 160l  

 

Spádová míchačka BWJ 160l je určena ke staveništní výrobě malty a betonu 

z pytlované suché směsi. 

 

Technické parametry: 

Výška          1400 – 1900 mm 

Šířka          750 mm 

Délka          1460 mm 

Vlastní hmotnost       94 kg 

Celkový objem        160 l 

Provozní objem         110 l 

Otáčky bubnu        28 ot.min-1 

Výkonnost         1,5 m3.h-1 

Příkon motoru        1,1 kW 

Napájecí napětí        230 V, 50 Hz 

Otáčky motoru        1415 ot.min-1 

 

 
Obr. 73 Spádová míchačka BWJ 160l [52] 
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7.8  Ruční míchadlo Narex EGM 10-E3 

 

Míchadlo je určeno k míchání zálivkové malty ze suché pytlované směsi. 

 

Technické parametry:  

Napájecí napětí        230 V 

Příkon          950 W 

Otáčky při zatížení       140-400 ot.min-1 

Otáčky naprázdno       250-720 ot.min-1 

Maximální průměr metly     120 mm 

Hmotnost         4,3 kg 

 

 
 

Obr. 74 Ruční míchadlo Narex EGM 10-E3 [53] 



117 

7.9  Ponorný mechanický vibrátor TREMIX 

 

Ponorný vibrátor Tremix je určen ke zhutnění čerstvého betonu v kališích 

základových patek. 

 

Technické parametry: 

Hmotnost pohonné jednotky     5 kg 

Napájecí napětí        230 V, 50 Hz 

Příkon          2,3 kW 

Otáčky          12 000 ot.min-1 

Průměr hlavice        48 mm 

Délka hlavice        370 mm 

Délka ohebné hřídele      2 m 

Hmotnost vibrátoru       5,1 kg 

Celková hmotnost       10,1 kg 

 

 
Obr. 75 Ponorný vibrátor TREMIX [54] 
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7.10  Plovoucí vibrační lišta Herlisa  Perles RVH 200  

 

Vibrační lišta Herlisa je určena ke zhutnění čerstvého betonu Filigránové stropní 

konstrukce. 

 

Technické parametry:  

Šířka záběru        2000 mm 

Hmotnost         18 kg 

Motor          Honda GX25 

Palivo          benzín 

Zdvihový objem       25 cm3 

 

 

 
Obr. 76 Vibrační lišta Herlisa Perles RVH 200 [55] 
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7.11  Svářecí invertor Omicron GAMA 1750  

 

Dvojice svářecích invertorů je určena ke svaření oceli v místech styků jednotlivých 

prvků skeletu a betonářské oceli. 

 

Technické parametry: 

Napájecí napětí        230 V, 50 Hz 

Rozsah svařovacího proudu     10 – 170 A 

Jištění          20 A 

Zatěžovatel 100 %       130 A 

Zatěžovatel 60 %       150 A 

Příkon 60 %        4.7 kVA 

 

Příslušenství: 

- samostmívací kukla PROTECO P600E, 

- kabely 25 mm / 3 m. 

 

 

 
Obr. 77 Svářecí invertor Omicron GAMA 1750 s příslušenstvím [56] 
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7.12  Úhlová bruska Narex EBU 15-16 CA 

 

Úhlová bruska je určena k případné úpravě délky nebo k obroušení povrchu 

ocelových prvků. 

 

Technické parametry: 

Příkon          1600 W 

Napětí          230 V, 50 Hz 

Otáčky naprázdno       9000 ot.min-1 

Závit na vřetenu        M14 

Průměr kotouče        150 mm 

Hmotnost         3,2 kg  

 

 

 
 

Obr. 78 Úhlová bruska Narex EBU 15-16 CA [53] 
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7.13  Nivelační přístroj Leica NA720 

 

Nivelační přístroj je určený k technické nivelaci při osazování jednotlivých 

prefabrikovaných dílců.  

 

Technické parametry: 

Přesnost         2,5 mm.km-1 

Zvětšení         20x 

Horizontální kruh       360° / 400 g  

 

 
Obr. 79 Nivelační přístroj Leica NA720 [60] 

 

Příslušenství: 

- hliníkový stativ NEDO s velkou hlavou, 

- hliníková teleskopická nivelační lať GeoFennel Profi 5m. 

 

 
Obr. 80 Nivelační lať GeoFennel Profi se stativem NEDO [60] 
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7.14  Staveništní rozvaděč Elnex 632.X3311-EFJK s elektroměrem 

 

Rozvaděč je určen k měření spotřeby elektrické energie a její rozbočení pro více 

zařízení. 

 

Technické parametry: 

Zásuvka: 

- 2x 400 V, 32 A, 

- 2x 400 V, 16 A, 

- 3x 230 V, 16 A. 

Jištění: 

- 1x C16/3, 

- 3x B16/1, 

- 1x FI-40 A. 

Elektroměr 3f Maneler 9910D. 

Přívodní kabel 5x4 mm2 délky 4, vidlice 400 V, 32 A, 5pólů.  

 

 
Obr. 81 Staveništní rozvaděč Elnex 632.X3311-EFJK [63] 
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7.15  Stavební kolečko bantamové 

 

Je určeno pro sekundární dopravu drobných předmětů, maltových a betonových 

směsí po staveništi. 

 
Obr. 82 Stavební kolečko [47] 

 

7.16  Motorová řetězová pila Husqvarna 435 

 

Řetězová pila je určena k řezání řeziva při výrobě drobného bednění, podkladků a 

podobného. 

 

Technické parametry: 

Zdvihový objem       40,9 cm3 

Výkon          1,6 kW 

Hmotnost         4,2 kg 

Délka řetězové lišty        46 cm 

 

 

 
Obr. 83 Řetězová pila Husqvarna 435 [57] 
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7.17  Průmyslový vysavač Narex VYS 25-21 

 

Vysavač je určen k vysátí případných nečistot ve spárách a v kališích patek před 

betonáží. 

 

Technické parametry: 

Maximální příkon       3600 W 

Maximální množství vzduchu    3700 l.min-1 

Sací výkon         23500 Pa 

Objem nádoby        25 l 

Sací hadice          Ø 32 mm 

Hmotnost         9,0 kg 

 

 
Obr. 84 Průmyslový vysavač Narex VYS 25-21 [53] 
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7.18  Autodomíchávač Tatra T 815 6x6 s nástavbou AM 369 

 

Autodomíchávač je určen pro dopravu čerstvého betonu z betonárny na staveniště. 

 

Technické parametry: 

Motor          vznětový 

Zdvihový objem motoru      15825 cm3  

Počet válců         10 

Maximální výkon       208 kW při 2200 ot.min-1 

Pohotovostní hmotnost      12700 kg 

Užitečná hmotnost       13900 kg 

Celková hmotnost       26600 kg 

Šířka          2500 mm 

Délka          8600 mm 

Výška          3500 mm 

Objem bubnu        6 m3 

Otáčky bubnu        4-12,5 ot.min-1 

Objem vodní nádrže       680 l 

 

 
Obr. 85 Autodomíchávač Tatra T815 6x6 s nástavbou AM 369 [42] 
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7.19  Mobilní čerpadlo Filamos V1 

 

Čerpadlo je určeno k dopravě čerstvého betonu pro betonáž Filigránové stropní 

konstrukce a zálivku spár mezi stropními panely Spiroll. 

 

Technické parametry:  

Pohon          elektromotor 400 V 

Výkon motoru        6,5 – 8 kW 

Maximální čerpací výkon     8 – 10 m3.hod-1 

Maximální pracovní přetlak     10 – 30 bar 

Zrnitost směsi        0 – 10 mm 

Průměr ústí hadice       50 mm 

Objem násypky        0,14 m3 

Plnící výška         700 mm 

Šířka          700 mm 

Výška          700 mm 

Délka          2300 mm 

Hmotnost         320 kg 

 

 
Obr. 86 čerpadlo Filamos V1 [46] 
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7.20  Vysokotlaký čistič Kärcher K5 Premium 

 

Vysokotlaký čistič je určen k případnému očištění kol a podvozků znečištěných 

vozidel a strojů při výjezdu ze staveniště na komunikaci, případně k čištění chodníku a 

komunikace.  

 

Technické parametry: 

Hmotnost         14,5 kg 

Délka hadice        8 m 

Příkon          2100 W 

Napájecí napětí        230 V, 50 Hz 

Maximální teplota vody      40 °C 

Maximální průtok vody      500 l.h-1 

Maximální tlak        145 bar 

 

 
Obr. 87 Vysokotlaký čistič Kärcher K5 Premium [58] 
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7.21  Pojízdné lešení Alufix 5003 s kladkou 

 

Trojice pojízdného lešení je určena k montážním pracím. 

 

Technické parametry: 

Velikost pracovní plochy     0,6 x 2,7 m 

Maximální zatížení podlahy     200 kg.m-2 

Výška podlahy        2,30 m 

Pracovní výška        4,30 m 
 

 
Obr. 88 Pojízdné lešení Alufix 5003 [59] 
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7.22  Nůžková montážní plošina Genie GS 3268 RT 

 

Dvojice montážních plošin je určena k montáži prvků po obvodu objektu. 

 

Technické parametry: 

Rozměr koše (při vytažení)     2510 (3730) x 1550 m 

Maximální pracovní výška     11750 mm 

Maximální počet osob v koši    4 

Maximální nosnost koše      454 kg 

Transportní délka       2670 m 

Transportní šířka       2160 mm 

Transportní výška       1310 mm 

Vlastní hmotnost       3762 kg 

Schopnost překonat svah     35 % 

Nivelační podpěry       4x 

Druh pohonu        Diesel 

Pohon kol         4 x 4 

 

 
Obr. 89 Montážní plošina Genie GS 3268 RT [51] 
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8.1  Popis provádění kontrol  

 

 

8.1.1  Kontroly vstupní 

Před zahájením montážních prací je nutné provést následující kontroly: 

 

8.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Kontroluje se kompletnost a správnost projektové dokumentace dle Smlouvy o dílo 

a dle: 

- vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb,  

- vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

 

Projektová dokumentace zároveň musí být odsouhlasena investorem i hlavním 

projektantem a zpracována dle příslušné legislativy a platných norem. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí eventuálně s technickým dozorem investora. Kontrola se provede 

vizuálně a jednorázově a zapíše se o ni záznam do Stavebního deníku. 

 

8.1.1.2 Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 

Staveniště musí být dle požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

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

oploceno a zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob. Kontroluje se stav celého 

staveniště, skládky a technické zázemí pracovníků. Předány budou výškové body. 

 

Kontrola předešlých prací montáže skeletu dle norem: 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Kontroluje se: 

- kompletnost konstrukce, prostorová tuhost, tzn. provedení styků, zmonolitnění 

spár, zajištění bezpečnosti, zejména zhotovení zábradlí na schodišti,  

- odchylka vodorovné přímosti stropních panelů maximálně ±20 mm, 

- odchylka výškového vychýlení průvlaku, ztužidla nebo deskového panelu 

maximálně ±(10 + L/500) mm, kde L je délka v mm, 

- odchylka polohy trnů spodního sloupu ±20 mm, 

- odchylka polohy osazení kalichu od systémové osy maximálně ±25 mm, 

- odchylka výškové polohy osazení kalichu maximálně ±20 mm. 
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Kontrolu provede stavbyvedoucí s mistrem a geodetem, případně i s technickým 

dozorem investora. Kontrola se provede vizuálně a měřením, jednorázově, zapíše se o ní 

záznam do Stavebního deníku. 

 

8.1.1.3 Kontrola zvedacího mechanismu 

Kontroluje se především vlastní zvedací mechanismus - jeřáb a jeho příslušné 

vazací prostředky. Kontrolu provádí oprávněná osoba, většinou revizní technik firmy 

vlastnící jeřáb po ukončení prací na stavbě, v případě dlouhodobých prací kontroluje 

stav průběžně. Řídí se normou ČSN ISO 12480 Jeřáby - Bezpečné používání. 

Stavbyvedoucí zkontroluje vhodnost jeřábu pro montážní práce, především jeho nosnost 

břemene při určitém vyložení výložníku. 

 

O kontrole se zapíše záznam do Protokolu stroje a do Stavebního deníku. 

 

8.1.1.4 Kontrola skladování materiálu 

Skladovaným materiálem budou suché pytlované směsi malty, zálivky a betonu. 

Kontrolují se podmínky skladování dle Technického listu výrobce a Technologického 

předpisu. Prefabrikáty budou skladovány výjimečně. Při jejich případném skladování se 

kontroluje především správná poloha a uložení na podkladky v místech montážních 

úchytů a výška skladování, respektive počet kusů uložených na sobě. 

 

Kontrolu provede stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně a jednorázově a zapíše o ní 

záznam do Stavebního deníku. 

 

8.1.1.5 Kontrola dodávky prefabrikátu a materiálu 

Při přejímce prefabrikátů se kontroluje především jejich počet, rozměry, 

neporušenost (praskliny, otlučené hrany, atd.) a označení jednotlivých prefabrikátů, aby 

se předešlo záměně dílce nebo použití nedostatečně vyzrálého dílce k osazení. Způsob 

přejímky se mezi dodavatelem a odběratelem (většinou zhotovitelem) dohodne předem.  

 

Rozměry se kontrolují u náhodně vybraných dílců dle: 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě, 

- ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. 

 

Výrobní tolerance: 

- maximální možná odchylka průřezových rozměrů při délce ≥ 2500 mm je ±30 

mm, 

- maximální možná odchylka rozměru délky je ±(10+L/1000) ≤ ±40 mm, kde L je 

délka v mm, 
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- maximální možná odchylka rozměru dutin nebo otvorů je ± 10 mm, 

- maximální možná odchylka dutin, otvorů, ocelových desek a zabudovaných 

vložek je ±25 mm. 

 

Při přejímce čerstvého betonu se dle dodacího listu kontroluje zejména datum a čas 

naplnění míchačky, množství betonu, prohlášení shody s odkázáním na specifikaci, 

pevnostní třída betonu, stupeň vlivu prostředí, obsah chloridů, stupeň konzistence, 

frakce zrnitosti kameniva, druh a třída použitého cementu, přísad a příměsí dle: 

- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, výroba, vlastnosti a shoda. 

Z dodávky se odebere vzorek na zkoušení krychelné pevnosti, sednutí a rozlití kužele.  

 

Kontroly a zkoušky čerstvého betonu dle ČSN EN 12 350 Zkoušení čerstvého betonu: 

- zkouška sednutím kužele, 

- zkouška VeBe, 

- zkouška rozlitím kužele, 

- zkouška stupně zhutnitelnosti. 

 

Zkoušky na vzorcích po 28 dnech ČSN EN 12 390 Zkoušení zatvrdlého betonu: 

- pevnost v tlaku a pevnost v tahu ohybem 

 

Kontrolu jednorázově provede stavbyvedoucí nebo mistr a zapíše o ní záznam do 

Stavebního deníku. Kontrolu vlastností betonu provede pověřený kvalifikovaný 

pracovník zkušebny stavebních hmot a materiálů. 

 

8.1.1.6 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolují se pracovní klimatické podmínky dle: 

- nařízení vlády č. 519/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

Kontroluje se zejména teplota vzduchu, která by měla být v rozmezí od +5°C do +35°C, 

dále rychlost větru, která může být maximálně 11 m.s-1 a při manipulaci s břemenem 

maximálně 8 m.s-1, dále viditelnost, která musí být minimálně 30 m a dále případná 

námraza nebo sněhová pokrývka. 

 

Kontrolu provádí průběžně stavbyvedoucí nebo mistr měřením a to jak před zahájením 

prací, tak i v jejich průběhu a zapíše o ní záznam do Stavebního deníku.  
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8.1.1.7 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontroluje se, zda jsou pracovníci pro danou práci dostatečně kvalifikováni, zda 

jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky a pomůckami, zda jsou pravidelně 

školeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zda nejsou pod vlivem alkoholických 

nebo jiných omamných látek. 

 

Kontrolu průběžně provádí stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně a měřením. 

 

8.1.1.8 Kontrola technického stavu strojů a nástrojů 

Kontroluje se celkový technický stav strojů a nástrojů před uvedením do provozu 

dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

 

Kontrolu průběžně provádí obsluha stroje nebo mistr a to vizuálně. 

 

8.1.1.9 Kontrola bezpečnostního opatření 

Kontroluje se osazení ochranného hrazení podél volných okrajů a zábradlí na 

schodišti. Kontroluje se jeho technický stav, kompletnost a prostorová tuhost. 

 

Kontrola se provádí dle: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 

Kontrolu jednorázově provede stavbyvedoucí nebo mistr před zahájením prací, poté i 

v jejich průběhu a zapíše o ní záznam do Stavebního deníku. 

 

8.1.2  Kontroly mezioperační 

Tyto kontroly probíhají během prací průběžně.  

 

8.1.2.1 Kontrola montážního postupu 

Kontroluje se především správný sled a postup montáže, výška betonového lože při 

ukládání dílců, použití správných prvků do správné polohy, provedení styků včetně 

dodržení technologických přestávek tak, aby byla zajištěna stabilita a prostorová tuhost 

konstrukce. 
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Kontrola se provádí dle Technologického předpisu, Projektové dokumentace a dle: 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 

- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 

 

Kontrolu průběžně provádí stavbyvedoucí nebo mistr a to vizuálně.  

 

8.1.2.2 Kontrola geometrie konstrukce 

Kontroluje se především osazení správných dílců na příslušné požadované pozice a 

kontrola jejich správné polohy, například poloha konzoly sloupu ke správné modulové 

ose dle Projektové dokumentace. 

 

Kontrolu průběžně provádí stavbyvedoucí nebo mistr a to vizuálně. 

 

8.1.2.3 Kontrola přesnosti osazení, rovinnosti a svislosti prefabrikátu 

Kontroluje se zejména svislost, poloha a směr osazení  a rovinnost povrchu.  

 

Kontrola se provádí dle Projektové dokumentace a dle: 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě, 

- ČSN EN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí. 

Kontrolované odchylky: 

- maximální možná odchylka vychýlení sloupu nebo stěny je ±15 mm, 

- odchylka mezi středy sloupů, nebo stěn osazených nad sebou, může být 

maximálně větší z hodnot 15 mm nebo t/30, zároveň však maximálně 30 mm, 

kde t je šířka v mm. Pro schodišťové panely je tato maximální odchylka 15 mm, 

pro sloupy šířky 600 mm je 20 mm a pro sloupy šířky 500 mm je 17 mm, 

- maximální možné zakřivení sloupu nebo stěny je 15 mm, 

- maximální možná odchylka výškového vychýlení průvlaku, ztužidla nebo 

deskového panelu je  ±(10 + L/500) mm, kde L je délka v mm, 

- maximální možná odchylka výškové úrovně sousedních průvlaků nebo ztužidel 

je ±(10 + L/500) mm, 

- maximální možná odchylka vodorovné přímosti nosníků je větší z hodnot ±20 

mm nebo L / 600, 

- maximální možná odchylka vzdálenosti mezi sousedními průvlaky nebo ztužidly 

je větší z ±20 mm nebo ±L / 600, zároveň však maximálně 40 mm, 

- maximální možná odchylka výšky úrovní sousedících stropů je ±20 mm. 

 

Kontrolu průběžně provádí stavbyvedoucí nebo mistr měřením pásmem, olovnicí, 

vodováhou, teodolitem a nivelačním přístrojem. 
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8.1.2.4 Kontrola provedení styků 

Kontroluje se stykování všech dílců, zejména stykování stykovým betonem, 

vzájemným svařením prvků, zálivkovou maltou nebo zálivkovým betonem. Svary 

mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s platnou státní zkouškou. U svarů se 

kontroluje především jejich výška, délka, provaření kořene a studený spoj a dále 

označení svaru identickou značkou svářeče. Ze stykového betonu, zálivkové malty a 

zálivkového betonu se namátkově odebírají vzorky na zkušební tělesa. Kontroluje se 

výška stykového betonu a vyplnění spár a otvorů zálivkovou maltou, vyplnění kalichu 

betonem a jeho následné zhutnění. Při hutnění se kontroluje délka trvání vpichu, která 

by měla být alespoň 5 s.  

 

Kontrola se provádí dle Projektové dokumentace, Technologického předpisu a dle: 

- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 

- ČSN EN ISO 4063 Svařování a příbuzné procesy. 

 

Kontrolu průběžně provádí stavbyvedoucí nebo mistr vizuálně a měřením. Před 

zakrytím výztuže kontrolu musí provést také statik. O kontrole se zapíše záznam do 

Stavebního deníku. 

 

8.1.2.5 Kontrola stropní konstrukce 

 

Spirolly 

Kontroluje se šířka uložení panelů na přírubu průvlaku nebo ztužidla, která musí být 

minimálně 100 mm, dále výška a celistvost stykového betonu, ucpávka dutin panelů 

plastovými zátkami a osazení správného prvku do správné pozice. Následně se po 

osazení kontroluje čistota spár mezi jednotlivými panely před jejich zálivkou. Dále se 

kontroluje přivaření kleštinové výztuže k průvlaku, výška a délka svaru a provaření jeho 

kořene. V místě spřahovacího průvlaku musí být ve výtlucích vložena spřahovací 

výztuž konzolového filigránového stropu. Zde musí být ucpávky až ve výtlucích. 

Průběžně se kontroluje také zhotovení bednění spár a správná poloha zálivkové výztuže 

při jejím ukládání.  

 

Filigrány 

Kontroluje se šířka uložení panelů na přírubu průvlaku nebo ztužidel, která musí být 

minimálně 100 mm, dále výška a celistvost stykového betonu, jejich řádné podepření 

stojkami systémového bednění a těsnost panelů a bednění. Dále se dle projektové 

dokumentace kontroluje vyvázání stropní konstrukce betonářskou výztuží,  její čistota 

kdy především mastnota by mohla mít fatální vliv na soudržnost výztuže s betonem. Po 

zmonolitnění se kontroluje výška betonu, zhutnění vibrační lištou a jeho rovinnost. 
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Kontrola se provádí dle Projektové dokumentace, Technologického předpisu a dle: 

- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 

- ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. 

 

Kontrolované odchylky: 

- maximální možná odchylka rovinnosti betonu je ±9 mm na 2 m lati, 

- maximální možná odchylka polohy výztuže je ±5 mm. 

 

Kontrolu průběžně provádí stavbyvedoucí nebo mistr a to vizuálně a měřením. Před 

zakrytím výztuže musí kontrolu provést také statik. O kontrole se zapíše záznam do 

Stavebního deníku.  

 

 

8.1.3  Kontroly výstupní 

Tyto kontroly probíhají až po dokončení příslušných prací. 

 

8.1.3.1 Kontrola geometrie konstrukce 

Kontroluje se poloha jednotlivých dílců, přesnost a rovinnost celé konstrukce. 

 

Kontrola je prováděna dle Projektové dokumentace, Smlouvy o dílo a dle: 

- ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě, 

- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 

 

Kontrolované odchylky: 

- maximální možná odchylka úrovně nejvyššího stropu od projektované úrovně je 

±0,5 (H + 20) mm, maximálně však 50 mm, 

- maximální možná odchylka polohy sloupu v některém podlaží od svislice 

v rovině základu je menší z hodnot 50 mm nebo ∑h / (200 n1/2) , kde ∑h je 

součet výšek uvažovaných podlaží a n je počet podlaží. 

 

Kontrolu provede jednorázově stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a to 

vizuálně a měřením a zapíší záznam do Stavebního deníku.  

8.1.3.2 Kontrola stability a mechanické odolnosti 

Kontroluje se provedení a zapravení veškerých styků, správnost osazení dílců a 

jejich nepoškozenost. 

 

Kontrola je prováděna dle Projektové dokumentace, Technologického předpisu a dle: 

- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, 
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- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 

 

Kontrolu jednorázově provede stavbyvedoucí se statikem a technickým dozorem 

investora a to vizuálně. O kontrole zapíší záznam do Stavebního deníku.  

 

 

8.2  Protokol kontrolního a zkušebního plánu 

Protokol kontrolního a zkušebního plánu je řešen v příloze B.12. 
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Při realizaci montáže skeletu musí být dodrženy legislativní opatření obsažené v: 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

 

Každý pracovník musí být seznámen s jednotlivými procesy výstavby, technologickými 

postupy, musí být vybaven osobními ochrannými pomůckami a prostředky, dále musí 

mít požadovanou kvalifikaci, být zdravotně a pracovně způsobilý a  pravidelně 

absolvovat školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 

9.1  Výpis možných rizik s opatřeními k jejich předejití 

9.1.1  Staveniště 

Rizika: 

- neoprávněný vstup nepovolaných osob, 

- dopravní nehoda se stavebními stroji a dopravními prostředky stavby, 

- nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

- úrazy při pohybu na staveništi. 

 

Opatření: 

- oplocení staveniště minimální výšky 1,80 m, 

- označení přístupu výstražnou cedulí Zákaz vstupu na staveniště, 

- označení staveniště dopravním značením v obou směrech jízdy na přilehlé 

komunikaci, 

- omezení povolené rychlosti na přilehlé komunikaci i na staveništi, 

- omezení a řízení provozu pomocnou osobou v reflexní vestě při vjezdu i výjezdu 

strojů nebo dopravních prostředků ze staveniště, 

- ochranné hrazení nebo zábradlí, případně osobní ochranné pomůcky, například 

užití lanového postroje, 

- pracovní obuv a oděv, přilba, ochranné brýle, 

- označení překážek, 

- řádný a pravidelný úklid pracoviště a staveniště. 
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9.1.2  Stroje a dopravní prostředky 

Rizika: 

- úraz při nastupování a vystupování ze strojů a dopravních prostředků, 

- kolize, náraz strojů nebo dopravních prostředků,  

- pád materiálu z dopravního prostředku, 

- převrácení dopravního prostředku nebo stroje. 

 

Opatření: 

- nástup a výstup pouze za klidu stroje, 

- zajištění bezpečného průjezdu na staveništi, 

- obsluha pouze oprávněnou osobou, 

- řádné ukotvení materiálu, 

- vyhnutí se nebezpečným úsekům a nezpevněným plochám. 

 

9.1.3  Manipulace s břemenem a materiálem 

Rizika: 

- zranění nebo usmrcení pracovníka padajícím břemenem, 

- zranění pracovníka při manipulaci s břemenem, 

- pád břemene a poškození majetku, 

- zachycení břemenem o překážku, 

- rychlost větru větší jak 8 m.s-1, 

- snížená viditelnost. 

 

Opatření: 

- zákaz pohybu pod břemenem, 

- zákaz zvedání břemene při jeho vázání, 

- vázání břemene pouze pověřeným kvalifikovaným pracovníkem – vazačem, 

- zákaz manipulace s břemenem nad zakázaným prostorem, 

- použití vazacích prostředků k tomu určených, 

- obsluha zvedacího mechanismu pouze oprávněnou kvalifikovanou osobou, 

- použití jeřábu vhodné nosnosti, 

- jasně dohodnutá komunikace montážníků s jeřábníkem, 

- pravidelné kontroly jeřábů a vazacích prostředků, 

- přerušení prací. 
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9.1.4  Výroba betonu v míchačce 

Rizika: 

- převržení míchačky, 

- možnost úrazu při plnění a čištění. 

 

Opatření: 

- plnění míchačky jen při rotaci bubnu, 

- řádné ustavení a zajištění míchačky,  

- zákaz zasahování do rotujícího bubnu míchačky lopatou. 

 

9.1.5  Elektrické nářadí a přístroje 

Rizika: 

- úraz elektrickým proudem, 

- poškození sluchu a zraku 

- zachycení oděvu rotující částí, 

- vdechnutí škodlivin. 

Opatření: 

- pravidelné kontroly technického stavu, 

- případné opravy prováděné oprávněnou kvalifikovanou osobou a to pouze za 

klidu stroje a za současného odpojení od elektrického proudu, 

- používání chráničů sluchu a ochranných brýlí 

- používání respirátoru. 

 

9.1.6  Montáž prefabrikátů 

Rizika: 

- zřícení konstrukce, 

- pád z výšky,  

- pád předmětů z výšky, 

- nepříznivé klimatické podmínky. 

 

Opatření: 

- dodržování technologických postupů,  

- užití správných materiálů a prefabrikátů, 

- montáž prováděná pouze oprávněnými kvalifikovanými pracovníky, 

- zhotovení ochranných konstrukcí – zábradlí a hrazení minimální výšky 1,10 m, 

- používání montážní plošiny, 

- používání ochranných pracovních pomůcek a prostředků, 

- zákaz vstupu k volným okrajům, 
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- přerušení prací, 

- ukládání materiálu a nástrojů v bezpečné vzdálenosti od volných okrajů, 

- zákaz pohybu osob v prostoru dopadu materiálu nebo nástrojů. 

 

9.1.7  Skladování materiálu a prefabrikátů 

Rizika: 

- znečištění prvků, 

- zaboření a následné zřícení materiálu nebo prefabrikátu,  

- zřícení vysoké skládky prefabrikátů. 

 

Opatření: 

- zpevněné odvodněné skládky, 

- dodržování skladování prefabrikátů do maximální výšky 1,50 m, 

- zákaz užití podkladků z kulatiny a podkladků vrstvených, 

- umístění podkladků do jedné řady nad sebe. 

9.1.8  Bednění a odbedňování 

Rizika: 

- pád z výšky ≥ 1,50 m, 

- pád materiálu a bednících prvků, 

- pád konstrukce bednění. 

 

Opatření: 

- zhotovení ochranných konstrukcí – hrazení a zábradlí, 

- zákaz pohybu osob v prostoru dopadu, 

- použití vhodného bednění, 

- kontrola bednění před betonáží. 

 

9.1.9  Železářské práce  

Rizika: 

- úraz při ukládání betonářské výztuže, 

- úraz při zkracování, ohýbání a vázání výztuže, 

- popálení a vznik požáru při svařování. 

 

Opatření: 

- používání ochranných pracovních pomůcek a prostředků, 

- provádění prací pouze oprávněnými kvalifikovanými pracovníky, 

- omezení svařování v požárně nebezpečném prostoru. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem bakalářské práce bylo řešení stavebně technologické studie etapy montáže 

skeletu hrubé vrchní stavby objektu A výrobního areálu firmy H+H Metal-CZ, s.r.o. 

v Třebíči.  

 

Textová část práce se zabývá plánem vhodných tras dopravy materiálu, 

technologickým předpisem pro etapu montáže skeletu, organizací výstavby, návrhy 

zařízení staveniště a sestavy strojního zařízení, dále popisem jednotlivých kontrol 

v kontrolním a zkušebním plánu. Pro časové plánování byl použit řádkový 

harmonogram vytvořený v programu CONTEC. V programu BUILDpower S byl 

vyhotoven položkový rozpočet pro etapu montáže skeletu hrubé vrchní stavby.  Práce 

dále pojednává o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.  

 

Výkresová část obsahuje výkresy zařízení staveniště včetně montážních pozic 

jednotlivých jeřábů a posouzení jejich nosností v zátěžovém diagramu. Tyto výkresy 

byly narýsovány v programu AutoCAD.  
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