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Abstrakt  

Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé vrchní stavby 

administrativní budovy a výrobního závodu v obci Bzenec-kolonie. Tato práce zahrnuje 

finanční, časová, technická a technologická hlediska stavebního procesu.  

 

Klíčová slova  

Stavba, administrativní budova, výrobní závod, technologický předpis, časový plán, 

položkový rozpočet, zařízení staveniště, strojní sestava, kvalitativní požadavky, bezpečnost 

práce. 

 

Abstract  

The subject of this bachelor´s thesis is constructive technological solution of the rough 

seperstructure of the administrative building and manufacturing facility in „Bzenec-kolonie“ 

village. This thesis includes financial, time, technical and technological viewpoints of the 

building process. 
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Building, administrative building, manufacturing plant, technological specification, time  

schedule, itemized budget, building equipment, machine assembly, quality requirements, 

labour protection. 
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 ÚVOD 
 

 V mé bakalářské práci se budu zabývat řešením technologické etapy hrubé vrchní 

stavby administrativní budovy a výrobní haly firmy Alkone a.s. v obci Bzenec - kolonie. 

V práci se zaměřím na časová, finanční a stavebně technologická hlediska.  

 Obsahem práce bude vypracování technologických předpisů na montované a zděné 

konstrukce, řešení organizace výstavby včetně zařízení staveniště, výkaz výměr, časový  

a finanční plán, kvalitativní požadavky na výstavbu a jejich zajištění, návrh strojní sestavy  

a řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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1.1 Identifikační údaje 

 

1.1.1   Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Výrobní závod firmy ALKONE a.s. 

Místo stavby: Bzenec 

   k.ú. Bzenec 

   p.č.: 

5101/1,5101/13,5101/19,5101/20,5101/21,5101/24,5101/32,5101/47,5101/89,  

5101/96,5101/97,5101/109,4882/1,4882/34,5086/13,5101/2,5101/42  

 

 

1.1.2   Údaje o stavebníkovi 

 

Název:   ALKONE a.s.  

Adresa sídla: Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1 

 

 

1.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Jméno a příjmení: Ing. Petr Tyml 

Číslo v evidenci ČKAIT: 1300619 

Adresa:   tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou 
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1.1.4   Údaje o hlavním dodavateli 

 

Název:   MONTÁŽE HAPLA, s.r.o. 

Adresa sídla: Strážnická 1447 

   696 81 Bzenec 

 

1.2 Seznam vstupních podkladů 
 

 Stavebně technologický projekt byl zpracován na základě projektové dokumentace 

pro provedení stavby. 

Hlavní projektant:  Ing. Petr Tyml 

Objednatel:  Alkone a.s. 

Název dokumentace:  Výrobní závod firmy Alkone a.s. 

Stupeň dokumentace:  dokumentace pro provádění stavby 

Datum:    Květen 2015 

Zakázkové číslo:  05/2015 

 

1.3 Údaje o území 

 

 Výstavba bude probíhat na stavebních parcelách čísel 5101/1, 5101/13, 5101/19, 

5101/20, 5101/21, 5101/24, 5101/32, 5101/47, 5101/89, 5101/96, 5101/97, 5101/109, 488/1, 

4882/34, 5086/13, 5101/2, 5101/42, které se nachází v katastrálním území města Bzenec. 

Jedná se o průmyslovou zónu mezi Bzencem-kolonií a Bzencem-městem. Budoucí stavební 

plocha je ze severu vymezena ulicí Průmyslovou, z východu místní komunikací ulice Potoční 

a areálem bývalého závodu Desta. Ze západu s pozemkem sousedí areál stanice PHM. 
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 Plochý terén pozemku je pod Průmyslovou ulicí a místní komunikací až o 1,8 m  

a konturován strmým břehem násypu nebo odřezu, případně kombinací obou terénních 

zásahů.  Výšky zájmové plochy v předpokládaném půdorysu stavby se pohybují v rozmezí 

176,5 až 177,6 m a terén je mírně spádován směrem k JV. 

 Stavba není navržena v okolí nemovitých kulturních památek, památkové rezervace 

ani památkových zón. Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném 

území. Stavba je v dostatečných vzdálenostech od okolních staveb a nebude tak na tyto stavby 

mít negativní vliv. 

 

1.4 Údaje o stavbě 

 

 Novostavba bude sloužit k podnikání – výroba alkoholických a nealkoholických 

nápojů. Výrobní a skladová hala s administrativní částí ve tvaru čtverce je umístěna uprostřed 

stavebního pozemku. Parkoviště je situováno východně od budovy a vjezd do areálu pro 

expedici a příjem je umístěn na jižní straně pozemku. Na západní a severovýchodní části 

pozemku jsou ponechány zelené plochy pro budoucí možnost rozšíření výrobních  

i nevýrobních prostor firmy Alkone a.s. 

Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 5830 m
2
 

Obestavěný prostor: 280,265 m
3
 

Užitná plocha: 3608 m
2 

Počet pracovníků: 30 

Provoz:   administrativa – jednosměnný 

   hala – dvousměnný 
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Základní bilance stavby 

Potřeba vody: 16 884 m
3
/rok 

Potřeba tepla: 829 MWh/rok 

 

Základní předpoklady stavby 

Zahájení výstavby: podzim 2015 

Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců 

Předpokládané ukončení výstavby: podzim 2016 

 

Orientační náklady stavby: 

Cena bez DPH: 99 633 933,- Kč 

 

1.5 Členění stavby na objekty 

 

SO 101  stáčírna nápojů 

SO 102  správní budova 

SO 301  komunikace a zpevněné plochy 

SO 401  přípojka vodovodu 

SO 402  areálový vodovod 

SO 403  kanalizace splašková 

SO 404  kanalizace dešťová 

SO 405  odlučovač ropných látek 

SO 501  kabelové rozvody VN 

SO 502  trafostanice 

SO 503  rozvody NN 

SO 504  venkovní osvětlení 

SO 505  slaboproudé rozvody 

SO 601  STL plynovodní přípojka 

SO 602  areálový plynovod 
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1.6. Popis území stavby 

 

 Stavba je navrhovaná v průmyslové zóně, v části Bzenec- kolonie, ulice Průmyslová, 

u silnice č. 54 a ulice Potoční vedoucí k Osevě. Území Bzenec - kolonie není památkovou 

rezervací, památkovou zónou, nespadá do oblasti zvláště chráněného území, nespadá  

do záplavového území. Podloží je tvořeno zejména jíly s polohami štěrků a písků. Terénní 

úpravy během stavby nemohou ovlivnit odtokové poměry území. Zástavba bude realizována  

v části plochy stávajících zatravněných pozemků v mírně svažitém terénu, nemůže nepříznivě 

ovlivnit stávající stav, neboť srážková voda v rámci hydrogeologických podmínek v současné 

době zasakuje. Plánovaná stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací 

města Bzenec, v průmyslové zóně, v zastavitelném území města. 

 

1.7. Celkový popis stavby 

 

 Hala s administrativní částí tvoří kvádr (60 x 50,85 m), ze kterého na východní straně 

vystupuje menší kvádr (1,2 x 10 m) z části prosklený, který slouží jako vstup  

do administrativní budovy. Výška objektu je na kótě 9,150 m. Administrativní část budovy je 

dvoupodlažní a hala jednopodlažní.  

 Celý objekt je opláštěn z panelů Kingspan o rozměrech 5 x 1,15 m v šedočerné 

barvě. Střecha je plochá jednoplášťová. V administrativní části objektu v 1NP jsou umístěny 

vodorovné pásy oken na výšku jednoho modulu a další prosvětlení administrativní části 

střešními okny a prosvětlení haly je zajištěno střešními světlíky. U oken v 1NP jsou navrženy 

venkovní hliníkové žaluzie. 

 

1.7.1   Konstrukční a materiálové řešení 

  

 Administrativní budova je zděná z tvárnic Ytong P4-500 a stropní konstrukce je  

ze stropních panelů Spiroll. Hala je skeletová, železobetonová o dvou traktech o rozpětí  

29,2 m a osových vzdálenostech 6 m. Vnitřní nosné zdivo v hale je provedeno z cihel 

Porotherm 24 P+D. Sádrokartonové příčky a systémové příčky Likoform 9  

 Střecha objektu je navržena plochá jednoplášťová. Opláštění celého objektu je z PUR 

panelů Kingspan. 
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1.8 Připojení na technickou infrastrukturu 

  

 Napojení na vodovod bude z veřejného potrubí LT 200 na parcele č. 5086/13, které 

je vedené rovnoběžně se silnicí I/54, a přípojka bude vedena pod komunikací v PVC 

chráničce a ukončena ve vodoměrné šachtě osazené vodoměrem.  

Přípojka plynu bude napojena na středotlaký plynovod OCEL 300 na parcele č. 5101/24.  

Splašková kanalizace bude napojena na veřejnou kanalizaci DN 400 na parcele č. 5101/13  

do stávající šachty Š96. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny  

do retenční nádrže a přepadem budou vyústěny do bezejmenné vodoteče na parcele  

č. 5101/62.  

 Připojení na VN bude na parcele č. 5101/13 a bude svedeno do trafostanice  

na parcele č. 5101/21. 

 

1.9 Dopravní řešení 

 

1.9.1   Popis dopravního řešení 

  

 K objektu je zajištěn příjezd automobilem z účelové komunikace a jeho odstavení na 

parkovišti před administrativní budovou. Dále je zajištěn přístup pro kamionovou dopravu 

jižně od objektu ve tvaru obraceného T, kde je zajištěn prostor pro otáčení vozidel a je  

i zapuštěná silniční váha ve zpevněné ploše.  

 

1.9.2   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

 Přístup k objektu je zajištěn dvěma vstupy pomocí sjezdu z místní komunikace  

v ulici Potoční v šířce 8 m. Jeden vede na parkoviště a druhý je určen pro vjezd do areálu pro 

expedici a příjem zboží. 

 

1.9.3   Doprava v klidu 

 

 Z hlediska výpočtu potřebných odstavných a parkovacích stání se jedná o parkování 

dlouhodobé (administrativa, sklad a výroba) a krátkodobé (obchod a návštěvy) 
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1.9.4   Pěší a cyklistické stezky 

 

 Je navržen chodník od administrativní budovy kolem parkoviště až k stávající místní 

komunikaci. Šířka chodníku je 2m, délky cca 40 m. 

 

 

1.10 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

1.10.1   Terénní úpravy 

 

 Pod stavbou budou provedeny ve větší míře násypy ze stavebního recyklátu  

a minimum výkopů, které jsou uvažovány v místech napojení na technickou infrastrukturu.  

Skrytá zemědělská půda bude uložena na mezideponii na pozemku a následně využita  

na násyp kolem objektu. 

 

1.10.2   Skryté vegetační prvky 

 

 Volné plochy kolem objektu budou zatravněny. Před objektem budou vysázeny nové 

dřeviny. 

 

1.11 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrany  

 

 Při provádění stavby je nutné zajistit, aby docházelo k minimálnímu vlivu činností  

na životní prostředí. Jedná se hlavně o prašnost, hlučnost a znečištění veřejných komunikací. 

Provoz nových zdrojů hluku musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Automobily a stavební stroje, 

vyjíždějící ze staveniště na veřejnou komunikaci musí být řádně očištěny, popřípadě musí 

dojít k dodatečnému čištění komunikací. 

 Odpad během výstavby bude uskladněn a následně likvidován dle zákona  

č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech. Skladování odpadů bude v příslušných kontejnerech  

a likvidace bude provedena odbornou formou, která po odvezení odpadu vystaví doklad  

o přejímce odpadu a tento doklad bude založen do stavebního deníku. 
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1.12 Ochrana obyvatelstva 

 

 Při realizaci stavby musí být ochrana obyvatelstva zajištěna zejména proti vstupu 

neoprávněných osob na staveniště a zamezení zranění osob pohybujících se v okolí stavby. 

Tuto ochranu obyvatelstva lze zajistit zřízením oplocení staveniště do výšky 2 m, které bude 

opatřeno uzamykatelnou bránou pro vjezd na staveniště. Pěší a cyklistická stezka vedoucí 

v blízkosti staveniště bude po dobu realizace stavby uzavřena. Na tuto uzavírku budou 

obyvatele upozorněni příslušným značením. 

 

1.13 Zásady organizace výstavby 

 

 Pro výstavbu je třeba zajistit staveništní elektřinu napojenou na staveništní rozvaděč. 

Voda bude dovážena v cisternách. Odvodnění staveniště bude probíhat zasakováním. 

Staveniště napojeno na místní komunikaci sjezdem ze staveništní komunikace, která bude 

provedena v místě napojení sjezdu do areálu. 

Staveniště bude oploceno mobilním neprůhledným oplocením a to do výšky 2 m. V místě 

vjezdu bude dvoukřídlová uzamykatelná brána, která se bude otevírat jen při příjezdu nebo 

odjezdu vozidel či odchodu nebo příchodu zaměstnanců a jiných oprávněných osob. 

Na staveništi budou zřízeny zpevněné plochy, staveništní buňky pro sociální a hygienické 

potřeby. Pro skladování drobného materiálu, nářadí a pomůcek budou na staveniště dovezeny 

a smontovány 2 skladové kontejnery. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena samostatnou kapitolou č.9 – „Bezpečnost 

práce řešené technologické etapy“. 
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2.1 Situace stavby 

 

 Objekt výrobního závodu Alkone a.s. bude vybudován ve městě Bzenec. Konkrétně 

v oblasti mezi Bzence – městem a Bzencem – kolonií, blízko ulice Průmyslová. Přesná poloha 

stavby je vyznačena v příloze č.1 – „Stavební situace“. 

 

Obrázek 1. – Poloha budoucí stavby výrobního závodu Alkone a.s. 

 

2.2 Situace dopravních tras 

 

2.2.1   Doprava materiálu 

 

 Doprava prefabrikovaných prvků pro realizaci horní hrubé stavby montovaného 

skeletu bude zajištěna z nedalekého města Uherský Ostroh (cca 10 km), kde sídlí výrobní 

závod firmy ŽPSV a.s. Dále budou z města Kuřim (cca 82 km), kde sídlí výrobní závod Prefa 

Brno a.s., zajištěny předpjaté stropní panely Spiroll. Materiály pro vyzdívání, betonářská ocel 

a doplňkové materiály pro výstavbu hrubé vrchní stavby budou přivezeny od hlavního 

dodavatele, tedy ze stavebnin firmy Montáže Hapla, s.r.o (cca 2 km). 
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a) Prefabrikované prvky železobetonového skeletu budou zajištěny z výrobního závodu 

 ŽPSV a.s., který se nachází na ulici Veselská 911 a patří pod obec Uherský Ostroh. 

 Přepravu železobetonových dílců bude vykonávat firma Miroslav Šaur pomocí 

 vlastní automobilové techniky, včetně nadměrné dopravy s doprovodnými vozidly. 

 Železobetonové sloupy a příčné ztužující průvlaky rámů budou dopraveny tahačem 

 MAN s návěsem typu Schmitz - plato. Vazníky, s rozpětím 29,2 m budou 

 dopraveny pomocí tahače MAN s roztahovacím návěsem Faymonville Telemax. 

 

b) Doprava bude probíhat ulicí Veselská napříč městem Veselí nad Moravou a bude 

 pokračovat přejezdem přes  most řeky Moravy, jejího ramena a most přes Baťův 

 kanál na silnici číslo 54. Na této silnici se dále nachází ještě jeden most přes 

 odlehčovací rameno řeky Moravy  a podjezd pod železniční tratí ČD. Po průjezdu 

 obcí Bzenec-kolonie se cesta plynule napojuje na ulici Průmyslovou, kde se nachází 

 pozemek budoucí stavby. 

 

c) Předpjaté stropní panely Spiroll budou objednány z výrobny Prefa Brno a.s., jejíž 

 závod sídlí ve městě Kuřim na ulici Blanenská 1190. Doprava na staveniště bude 

 zajištěna firmou Miroslav Šaur pomocí vlastní automobilové techniky. Trasa bude 

 probíhat z výrobny napojením na silnici č. 386 a poté přes křižovatku na silnici č. 43, 

 která se v Brně-Královo pole napojí na silnici č. 42. Odtud probíhá přes Brno - Sever 

 a Brno - Židenice, kde se napojuje na silnici č. 50, která ve městě Slavkov u Brna 

 naváže na silnici č. 54 a vede až na ulici Průmyslová, kde se nachází pozemek 

 budoucí stavby. 

 

d) Zdící materiál, betonářská ocel a doplňkové materiály budou zajištěny firmou 

 Montáže Hapla, s.r.o. Areál stavebnin se nachází ve městě Bzenec na ulici 

 Strážnická 1447. Přeprava materiálu bude provozována pravidelně, dle potřeby  

 na stavbě a bude zajištěna automobilovou dopravou  samotné firmy. Zejména se 

 jedná o nákladní automobil Iveco 310 EuroTakker s hydraulickou rukou Palfinger  

 PK 42002. Doprava bude probíhat po místních komunikacích a to ulicí Strážnická 

 směrem ke křižovatce mezi touto ulicí a ulicí Na Pančavě. Odtud bude směr dopravy 

 pokračovat po silnici číslo 54 směrem na Bzenec-kolonie, kde je přímé napojení na 

 ulici Průmyslová, na které se nachází pozemek budoucí stavby. 
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2.2.2   Trasa autojeřábu 

 

 Při montáži železobetonového skeletu a stropní konstrukce zhotovené ze stropních 

panelů Spiroll bude zapotřebí autojeřáb Terex AC 60/3 (L) vypůjčený z firmy Autojeřáby 

Dolan s.r.o v Kyjově. Autojeřáb má transportní hmotnost 36 tun. Trasa autojeřábů začíná  

na pozemku firmy Autojeřáby Dolan s.r.o, která se nachází v Kyjově na třídě Palackého 

203/10. Z areálu firmy trasa pokračuje po Palackého třídě na ulici Havlíčkova, odkud se sjíždí 

na silnici 54, která probíhá obcí Vlkoš, Vracov až do města Bzenec a napojuje se na ulici 

Průmyslovou. Celková vzdálenost trasy je 15 km.  

 

  Na trase A, při dopravě železobetonových přepjatých vazníků nevyhoví běžná 

zatížitelnost u dvou mostů. Kruhové objezdy, prudké zatáčky a jiná omezení pro nadměrnou 

dopravu na trase A nenachází. Na trase C, při dopravě předpjatých stropních panelů Spiroll 

nevyhoví svojí běžnou zatížitelností rovněž dva mosty. Trasa C se napojuje na trasu D, tedy 

dopravu autojeřábu, jehož provozní hmotnost také nevyhoví běžné zatížitelnosti mostu, který 

se nachází na trase C i na trase D. Pro všechny omezující případy bude jako opatření navrženo 

zastavení provozu pomocí policejních orgánů, aby byl zajištěn volný průjezd přes jednotlivé 

mosty a zatížení by tak vyhovělo mimořádné zatížitelnosti. 

 

 Nejvíce kritická místa na daných trasách, včetně jejich posouzení, jsou vyznačeny 

v příloze č.2 – „Širší situace dopravních tras“. 
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 Výkaz výměr pro zadanou technologickou etapu, tedy etapu hrubé vrchní stavby,  

je vyřešen v samostatné příloze č.3 – „Výkaz výměr pro danou technologickou etapu“.   
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4.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTOVANÝ 

 ŽELEZOBETONOVÝ SKELET 

 
4.1.1   Obecné informace o stavbě 

 

4.1.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Výrobní závod firmy ALKONE a.s. 

 

Místo stavby: Bzenec 

   k.ú. Bzenec 

   p.č.: 

5101/1,5101/13,5101/19,5101/20,5101/21,5101/24,5101/32,5101/47,5101/89,  

5101/96,5101/97,5101/109,4882/1,4882/34,5086/13,5101/2,5101/42 

 

Charakter stavby: Novostavba 

 

Účel stavby: Výroba a administrativní práce 

 

Stavebník:  ALKONE a.s.  

   Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1 

 

Projektant: Ing. Petr Tyml 

   1300619 

   tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou 

 

Dodavatel prefabrikovaných dílců: ŽPSV a.s. 

       Třebízského 207 

      687 24 Uherský Ostroh 
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4.1.1.2 Základní parametry stavby 

 

Zastavěná plocha: 5830 m
2
 

Obestavěný prostor: 280,265 m
3
 

Užitná plocha: 3608 m
2 

 

Provoz:   administrativa – jednosměnný 

   hala – dvousměnný 

 

4.1.1.3 Obecné informace o stavbě 

 

 Realizace stavby bude probíhat na stavebních parcelách uvedených v identifikačních 

údajích tohoto předpisu. Parcely se nachází v katastrálním území města Bzenec. Jedná se  

o průmyslovou zónu mezi Bzencem městem a Bzencem kolonií, konkrétně o ulici 

Průmyslovou s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V okolí stavby se nachází areál 

stanice PHM a ostatní výrobní haly. 

 Terén je rovinný, porostlý trávou bez křovin a stromů. Celková rozloha stavebních 

parcel je 5830 m
2
. Na severní straně je pozemek ohraničen místní komunikací ulice 

Průmyslová a na východní straně účelovou komunikací ulice Potoční. 

 Stavba se skládá ze dvou částí. Nepodsklepená administrativní budova, která má  

2 nadzemní podlaží a jednopodlažní výrobní hala, která je rovněž nepodsklepená a obsahuje 

vestavek o třech nadzemních podlažích. Celková půdorysná plocha stavby je 3051 m
2
  

o rozměrech 50,85 x 60 m. Výrobní hala bude sloužit především k samotné výrobě  

a ke skladování materiálu. Kromě tohoto využití bude ve druhém podlaží halového vestavku 

například laboratoř, degustační místnost, apod. Administrativní budova bude vybavena řadou 

kanceláří a sociálními místnostmi, recepcí, denní místností, elektrorozvodnou, kotelnou, apod. 

Ve druhém podlaží administrativní budovy budou volné prostory pro budoucí využití. 
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Členění stavby na stavební objekty: 

 

SO 101  stáčírna nápojů 

SO 102  správní budova 

SO 301  komunikace a zpevněné plochy 

SO 401  přípojka vodovodu 

SO 402  areálový vodovod 

SO 403  kanalizace splašková 

SO 404  kanalizace dešťová 

SO 405  odlučovač ropných látek 

SO 501  kabelové rozvody VN 

SO 502  trafostanice 

SO 503  rozvody NN 

SO 504  venkovní osvětlení 

SO 505  slaboproudé rozvody 

SO 601  STL plynovodní přípojka 

SO 602  areálový plynovod 

 

4.1.1.4 Obecné informace o procesu 

 

 Nosnou konstrukcí výrobní haly je železobetonový skelet. Jednotlivé prvky skeletu 

budou vyrobeny na zakázku firmou ŽPSV a.s. Nosné sloupy budou vetknuty do záhlaví pilot. 

Na vrcholech sloupů budou osazeny železobetonové předpjaté vazníky a ztužující průvlaky. 

 

4.1.2   Převzetí pracoviště a vybavenost staveniště 

 

4.1.2.1 Převzetí pracoviště 

 

 Před započetím montáže železobetonového skeletu musí být kompletně zhotovena 

spodní stavba. Provedení hlubinných základových konstrukcí dle projektové dokumentace. 

Dále musí být převzaty směrové a výškové body, jejichž hodnoty budou uvedeny  

ve výškopisu a polohopisu. Při převzetí pracoviště musí být přítomny příslušné osoby. 
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Zejména hlavní dozor stavby, zástupce montážní firmy, statik a technický dozor investora.  

O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. 

 

4.1.2.2 Vybavenost staveniště 

  

 Pro realizaci montáže železobetonového skeletu bude staveniště opatřeno oplocením 

do výšky 2,0 m s uzamykatelnou bránou o šířce 7,5 m, sloužící k vjezdu a výjezdu vozidel 

stavby. Veřejné komunikace související se staveništěm budou označeny příslušným značením. 

Dále musí být provedeno vytyčení objektu a inženýrských sítí, včetně staveništních přípojek. 

Budou zřízeny zpevněné plochy, uzamykatelné sklady, mobilní buňky, osvětlení a veškeré 

potřebné zařízení staveniště. Veškeré potřebné staveništní přípojky budou zajištěny 

investorem před započetím samotné výstavby. 

 

4.1.3   Materiál, doprava, skladování 

 

4.1.3.1 Potřeba materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1. – Výpočet kubatur pro ŽB montovaný skelet 
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4.1.3.2 Primární doprava 

 

 Prvky železobetonového skeletu budou na staveniště přivezeny automobilovou 

dopravou firmy Miroslav Šaur, která se mimo jiné specializuje i na nadměrnou dopravu, 

včetně doprovodných vozidel, která bude sloužit k přepravě železobetonových vazníků 

s rozpětím 29,2 m. Jednotlivé díly železobetonového montovaného skeletu budou dopraveny 

pomocí tahače MAN po trase, vyznačené v příloze č.2 – „Širší situace dopravních tras“. 

Tahač bude pracovat v soupravě s návěsem Schmitz pro dopravu sloupů a ztužujících 

průvlaků a v soupravě s roztahovacím návěsem Faymonville pro dopravu vazníků. 

 

4.1.3.3 Sekundární doprava 

 

 V první fázi budou na staveniště přivezeny sloupy a ztužující průvlaky, které budou 

složeny pomocí autojeřábu na předem připravenou skládku. Autojeřáb Terex 60/3 (L) bude 

hlavním zvedacím mechanismem, který bude manipulovat s jednotlivými prvky skeletu  

při montáži. Doplňkové materiály budou na staveništi složeny ručně do uzamykatelných 

skladů. V poslední fázi této etapy budou postupně přiváženy předpjaté železobetonové 

vazníky, které budou montovány pomocí autojeřábu přímo z návěsu. 

 

4.1.3.4 Skladování 

 

 Prvky montovaného skeletu, vyjma předpjatých vazníků, budou skladovány  

na staveništních skládkách, které budou mít zpevněný a odvodněný povrch. Všechny prvky 

musí být v dosahu zvedacího mechanismu. Při skladování musí být dodrženy rozměry uliček.  

U průchozích se jedná o minimální šířku 750 mm. U neprůchozích uliček je minimální šířka  

350 mm. Skládka bude umístěna tak, aby nebránila provozu na stavbě. Jednotlivé prvky 

budou skladovány v poloze, ve které budou montovány, vyjma sloupů. Dílce skeletu nebudou 

skládány na sebe, ale musí být podloženy dřevěnými podkladky o rozměrech 100 x 100 mm, 

aby nedocházelo ke kontraktu se zeminou a následnému znehodnocení prvku. 

  

 Schéma staveništní skládky jednotlivých prvků je dostupné v závěru tohoto předpisu. 
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4.1.4   Pracovní podmínky 

 

4.1.4.1 Obecné pracovní podmínky 

 

 Prostor staveniště se nenachází v zastavěné oblasti, ale přímo se staveništěm sousedí 

cyklostezka, jejíž provoz bude v průběhu stavby zachován. Musí se zde dbát zvýšené 

opatrnosti a cyklostezka bude dostatečně značena. Výstavba bude probíhat za příznivých 

podmínek v době od 7:00 – 15:00 hodin. 

 Oplocení staveniště bude sloužit proti vniknutí nepovolaných osob. Vjezd  

na staveniště je řešen z ulice Potoční. Veškeré příslušné komunikace budou označeny.  

 Vjezd a výjezd vozidel ze stavby bude umožněn uzamykatelnou bránou, která bude 

součástí oplocení. Každé vozidlo stavby, které bude vyjíždět na veřejnou komunikaci, bude 

řádně očištěno. 

 Všichni pracovníci, kteří se budou výstavby účastnit, musí být řádně proškoleni  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Budou seznámeni s pracemi, které budou vykonávat 

a mít platné průkazy k jednotlivým pracím. 

 

4.1.4.2 Pracovní podmínky procesu 

 

 Při montáži železobetonového skeletu musí být dodrženy klimatické i povětrnostní 

podmínky provozu. Výstavba nesmí probíhat při rychlosti větru větší než 8m/s, při snížené 

viditelnosti, námraze, silném sněžení a bouři. Pokud je teplota vzduchu menší než +5 °C,  

je nutné, aby konstrukce na spojích byla prohřívána, záměsová voda do zálivkové malty 

ohřívána, a podobná technologická opatření. 
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4.1.5   Pracovní postup 

 

4.1.5.1 Montáž sloupů  

 

 Před započetím samotné montáže sloupů bude provedena kontrola vertikálního  

a horizontálního založení. Musí být provedeno vyrovnání výšky za pomocí nivelace 

cementovou maltou a ocelovou podložkou v místech sloupů v celém půdorysu a je třeba brát 

ohled na nejvyšší místo. Dosedací plocha sloupu se očistí a zkontroluje se jeho kompletnost. 

 Vazači pomocí závěsů zajistí sloup, který bude za pomocí zvedacího mechanizmu 

přesunut ze skladovacích prostor na místo zabudování. Jeřábník před přesunutím sloupu  

ze skládky na místo určení provede tzv. postupné zvedání. Jedná se o proces, kdy jeřábník 

zajištěný prvek zvedne do výšky přibližně 30 cm a ponechá ho, dokud nedosáhne klidové 

polohy. Po té sloup přenese na místo zabudování a před usazením provede znovu předchozí 

krok. Montážníci opatrně navedou sloup a osadí ho do maltového lože. Přesná poloha sloupu 

se zajistí pomocí klínů, které po zatvrdnutí malty vyjmeme. Aby mohlo být provedeno 

odpojení sloupu od závěsu, musí být zajištěna stabilita sloupu. Po sundání závěsů  

následuje dovaření trnů koutovými svary. Tímto způsobem se nejdříve montují rohové sloupy. 

Po té se natáhne šňůrka a podle ní se do roviny osazují ostatní sloupy. Při osazovaní sloupů, 

je nutné dávat pozor na orientaci sloupu, která je dána konzolami pro uložení vazníků  

a ztužujících průvlaků. Na závěr bude provedena kontrola zalití kalichu betonovou směsí. 

 

4.1.5.2 Montáž vazníku 

 

 Montáž vazníku bude probíhat přímo z dopravního prostředku po přivezení na 

staveniště. Nejdříve bude kontrolována výška záhlaví sloupu pro uložení vazníku. Dále se 

provede kontrola kvality a neporušení dodaného prvku. Ložná plocha sloupu se navlhčí  

a nanese se na ni maltové lože tl. 10 mm. Jestliže je vazník čistý a neporušený může začít 

samotná montáž. Dva vazači zaháknou vazník do závěsů a jeřábník provede postupný zdvih 

pro kontrolu správného zaháknutí a ustálení prvku. Po té přesune vazník na místo montáže  

a znovu nechá prvek ustálit do klidové polohy. Montážníci z vysokozdvižné plošiny navedou 

otvory vazníku na trny vyčnívající ze sloupu a jeřábník spustí postupně vazník na ložnou 

plochu. Po osazení vazníku provedeme svaření hlavní výztuže a zalití spoje. 
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 Vzhledem k velkému rozpětí vazníku se při manipulaci s prvkem musí dbát  

na zvýšenou pozornost a bezpečnost, aby nedošlo k poškození prvků, strojů nebo k ohrožení 

či zranění pracovníků. 

 

4.1.5.2 Montáž ztužujících průvlaků 

 

 Průvlaky, které budou sloužit, jako ztužení konstrukce v příčném směru budou 

skladovány na staveništní skládce. A to v poloze, ve které bude probíhat jejich montáž. Odtud 

budou pomocí zvedacího mechanizmu dopraveny na místo určení. Postup manipulace bude 

probíhat obdobně jako u montáže vazníků. Zkontroluje se kompletnost prvku, očistí se  

a vazači jej zapnou do vahadla. Na místě uložení ztužidel se nanese maltové lože.  

Po přenesení prvků na místo určení navedou montážníci otvory ve ztužidlu na trny vyčnívající 

z konzoly sloupu a jeřábník spustí průvlak na ložnou plochu. Po osazení průvlaku svářeč 

provede svaření hlavní výztuže a zalití spoje. 

 

4.1.6   Personální obsazení 

 

 Etapu montáže skeletu budou provádět pouze proškolené osoby, které mají oprávnění 

a odbornou kvalifikaci. Jednotliví pracovníci musí mít dobrý zdravotní stav, který jim 

umožňuje práci ve výškách. Na montáži bude pracovat 1 četa. 

  
 Vedoucí montážní čety -   Dohlíží na správný technologický postup montáže,  

   kontroluje kvalitu provedení a odpovídá za ni. 

 1 jeřábník –   Ovládá manipulaci se zvedacím mechanismem. Musí mít 

    platný strojní průkaz pro manipulaci s jeřábem. 

 2 montážníci –  Starají se o osazení prvků, zaměřování poloh, provádění 

    zálivek. 

 2 vazači –   Vybírají dílce pro montáž a zavěšují je na zvedací  

    mechanismus. 

 2 svářeči –    Musí mít platné svářečské průkazy. Zodpovídají za kvalitu 

     provedených svarů. 

 Geodeti -    Mají na starost polohové a výškové měření. 

 2 pomocní pracovníci -  Provádí pomocné práce, dle potřeby na stavbě. 
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4.1.7   Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

 

 Podrobné rozdělení a specifikace jednotlivých strojů jsou uvedeny v samostatné 

kapitole č. 7 – „Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu“. 

 

4.1.7.1 Stroje 

 

Výpis strojů pro montáž železobetonového skeletu: 

 

- Tahač MAN s návěsem Schmitz 

- Tahač Man s roztahovacím návěsem Faymonville  

- Autojeřáb Terex AC 60/3 (L)  

- 2x Montážní plošina MP 16 – Avia 

- Míchačka LESCHA S 230 HR 

 

4.1.7.2 Nářadí a pomůcky 

 

 Výpis nářadí a pomůcek pro montáž železobetonového skeletu: 

 

- Nivelační přístroj s příslušenstvím 

- Kleště na výztuž 

- Svářečky 

- Měřící pásmo 

- Zaměřovací šňůry, olovnice 

- Zednické naběračky 

- Zednické lžíce 

- Vodováha 

- Vědra na vodu 

- Dřevěné klíny 

- Vahadlo pro zavěšení jednotlivých prvků.   

 Jako pomůcky jsou také vnímány výkresy skladby montované konstrukce a jejich 

spojů. Tyto výkresy bude mít četa při montáži k dispozici. 
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4.1.7.3 Ochranné pomůcky 

 

 Výpis ochranných pomůcek pro montáž železobetonového skeletu: 

 

- Ochranné brýle 

- Pracovní oděv 

- Pracovní rukavice 

- Pracovní obuv 

- Reflexní vesty 

- Ochranné přilby 

- Chrániče sluchu 

- Bezpečnostní úvazy proti pádu 

 

4.1.8   Jakost a kontrola kvality 

 

 Podrobný výpis kontrol je obsažen v samostatné kapitole č.8 – „Kvalitativní 

požadavky a jejich zajištění“. 

 

4.1.8.1 Kontrola vstupní 

 

 Při vstupní kontrole musí být zhotoveny základové konstrukce a vytyčeny modulové 

osy pro montáž konstrukce. Dále se kontroluje vyčnívající výztuž ze základových konstrukcí, 

na kterou bude napojena vrchní stavba. Při dodání materiálu musí být provedena kontrola 

objednávky. Zejména četnost, kvalita a tvarová správnost materiálů. Před použitím 

jednotlivých prvků kontrolujeme, jestli nejsou prohnuté nebo jinak poškozené vlivem 

špatného skladování. Takové prvky nesmí být do konstrukce použity. Kontrolu provede 

stavbyvedoucí a výsledek zapíše do stavebního deníku. 

 

 

 

 



41 
 

4.1.8.2 Kontrola mezioperační 

 

 Jedná se o průběžnou kontrolu montáže, ukládání jednotlivých prvků, provedení 

svarů, maltové lože, zálivky. Dále musí být provedena kontrola svislosti a rovinnosti 

montovaných prvků. Opět bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

4.1.8.3 Kontrola výstupní 

 

 Při výstupní kontrole musí být zajištěna prostorová tuhost konstrukce. Rovinnost 

jednotlivých rámů ve svislé i vodorovné rovině. Povolenou odchylkou do výšky 12 m  

je ± 5 mm. Provede se vizuální kontrola spojů, kontrola protokolu o kvalitě provedených 

svarů, kontrola zálivkové malty. Provede se zápis do stavebního deníku. 

 

4.1.9   Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou popsány v kapitole  

č.9 –  „Bezpečnost práce řešené technologické etapy“. 

 

 Montáž budou provádět pouze pracovníci seznámení se stavebním procesem, 

proškolení a kvalifikovaní pracovníci, kteří budou namátkově podrobováni kontrole  

na alkohol a jiné omamné látky. Každý pracovník bude dodržovat vybavení ochrannými 

pomůckami vypsanými v bodě 4.1.7.3 „Ochranné pomůcky“. 

 

 Musí být dodrženo: 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

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

a pracovní prostředí. 

- 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. 

 

 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
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 Používání žebříků 

 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Dočasné stavební konstrukce 

 Shazování předmětů a materiálu 

 Přerušení práce ve výškách 

 Krátkodobé práce ve výškách 

 Školení zaměstnanců 

 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 Požadavky na zajištění staveniště 

 Zařízení pro rozvod energie 

 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Míchačky 

 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 Skladování a manipulace s materiálem 

 Betonářské práce a práce související 

 Montážní práce 

 

4.1.10   Ekologie 

 

 Veškerý odpad, který vznikne na staveništi během výstavby, bude skladován 

v kontejnerech, aby nemohlo dojít k průsaku nepříznivých látek do půdy, či podzemní vody. 

Po dokončení výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech předáním odborné 

firmě k likvidaci, která zajistí odvoz kontejnerů. Při každém převzetí kontejneru bude 

vystaven doklad o přejímce a odpovědnosti za likvidaci odpadu, který bude založen  

do stavebního deníku. Budoucí stavba se nachází v průmyslové zóně a v těsné blízkosti  

se nenachází žádné objekty, které by byly dotčeny hlukem nebo prašností z prací 

probíhajících na staveništi.  
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 Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

 

Tabulka odpadů 

Název Kód Způsob likvidace 

Ocel 17 04 05 Kovošrot 

Beton 17 01 01 Třídění, eko. likvidace 

Dřevo 17 02 01 Třídění, eko. likvidace 

Směsný komunální 

odpad 
20 03 01 Kontejner na kom. odpad 

 

Tabulka 2. – Tabulka odpadů pro etapu montáže ŽB skeletu 

 

4.1.11   Zdroje 

 

- http://www.autojerabydolan.cz  

- http://www.specialtrans.cz 

- http://stavebnictvi-architektura.studentske.cz 

- http://www.hapla.cz 

- http://www.zpsv.cz 

- 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. 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států  

http://www.specialtrans.cz/
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pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu  

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

-   Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

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

a pracovní prostředí. 

  



45 
 

SCHÉMA SKLÁDEK ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ SKELETU 
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Obrázek 2. – Schéma staveništních skládek prvků železobetonového skeletu 

 

Poznámka:  Plochy budou dále využívány k částečnému uskladnění zdících prvků.  
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4.2 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZDĚNÍ 

 
4.2.1   Obecné informace o stavbě 

 

4.2.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Výrobní závod firmy ALKONE a.s. 

 

Místo stavby: Bzenec 

   k.ú. Bzenec 

   p.č.: 

5101/1,5101/13,5101/19,5101/20,5101/21,5101/24,5101/32,5101/47,5101/89,  

5101/96,5101/97,5101/109,4882/1,4882/34,5086/13,5101/2,5101/42 

 

Charakter stavby: Novostavba 

 

Účel stavby: Výroba a administrativní práce 

 

Stavebník:  ALKONE a.s.  

   Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1 

 

Projektant: Ing. Petr Tyml 

   1300619 

   tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou 

 

Dodavatel prefabrikovaných dílců: Montáže Hapla, s.r.o 

       Strážnický 1447 

      687 24 Strážnice 
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4.2.1.2 Základní parametry stavby 

 

Zastavěná plocha: 5830 m
2
 

Obestavěný prostor: 280,265 m
3
 

Užitná plocha: 3608 m
2 

 

Provoz:   administrativa – jednosměnný 

   hala – dvousměnný 

 

4.2.1.3 Obecné informace o stavbě 

 

 Realizace stavby bude probíhat na stavebních parcelách uvedených v identifikačních 

údajích tohoto předpisu. Parcely se nachází v katastrálním území města Bzenec. Jedná se  

o průmyslovou zónu mezi Bzencem městem a Bzencem kolonií, konkrétně o ulici 

Průmyslovou s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V okolí stavby se nachází areál 

stanice PHM a ostatní výrobní haly. 

 Terén je rovinný, porostlý trávou bez křovin a stromů. Celková rozloha stavebních 

parcel je 5830 m
2
. Na severní straně je pozemek ohraničen místní komunikací ulice 

Průmyslová a na východní straně účelovou komunikací ulice Potoční. 

 Stavba se skládá ze dvou částí. Nepodsklepená administrativní budova, která má  

2 nadzemní podlaží a jednopodlažní výrobní hala, která je rovněž nepodsklepená a obsahuje 

vestavek o třech nadzemních podlažích. Celková půdorysná plocha stavby je 3051 m
2
  

o rozměrech 50,85 x 60 m. Výrobní hala bude sloužit především k samotné výrobě  

a ke skladování materiálu. Kromě tohoto využití bude ve druhém podlaží halového vestavku 

například laboratoř, degustační místnost, apod. Administrativní budova bude vybavena řadou 

kanceláří a sociálními místnostmi, recepcí, denní místností, elektrorozvodnou, kotelnou, apod. 

Ve druhém podlaží administrativní budovy budou volné prostory pro budoucí využití. 
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Členění stavby na stavební objekty: 

 

SO 101  stáčírna nápojů 

SO 102  správní budova 

SO 301  komunikace a zpevněné plochy 

SO 401  přípojka vodovodu 

SO 402  areálový vodovod 

SO 403  kanalizace splašková 

SO 404  kanalizace dešťová 

SO 405  odlučovač ropných látek 

SO 501  kabelové rozvody VN 

SO 502  trafostanice 

SO 503  rozvody NN 

SO 504  venkovní osvětlení 

SO 505  slaboproudé rozvody 

SO 601  STL plynovodní přípojka 

SO 602  areálový plynovod 

 

4.2.1.4  Obecné informace o procesu 

 

 Nosnou konstrukcí administrativní budovy bude obvodové zdivo Ytong P4-500,  

tl. 300 mm. Část obvodového zdiva bude zhotoven z tvárnic Ytong P4-500, tl. 200 mm.  

Jako ztužující prvky zděné konstrukce administrativní budovy jsou železobetonové 

montované rámy tvořené ze sloupů a průvlaků. Vnitřní příčky částečně zhotoveny ze systému 

Ytong, konkrétně z tvárnic P2-500, tl. 100 mm. Z větší části budou příčky zbudovány 

z ocelové tenkostěnné konstrukce se sádrokartonovým opláštěním. Vestavek ve výrobní hale 

bude zhotoven systémem Porotherm, z tvárnic PTH 24 P+D, tl. 250 mm. Vnitřní příčky ve 

vestavku budou rovněž sádrokartonové. Většina překladů bude systémových a překlady 

s větším rozpětím pro větší otvory budou z ocelových válcovaných profilů. Jednotlivé prvky 

budou uskladněny na paletách a na staveniště budou přivezeny pomocí nákladního 

automobilu Iveco 310 EuroTrakker. Pomocí hydraulické ruky Palfinger PK42002 budou 

složeny na staveništní skládce. Materiál k výstavbě sádrokartonových příček bude na stavbu 

přivezen rovněž pomocí nákladního automobilu Iveco 310 EuroTrakker. 
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4.2.2   Převzetí pracoviště a vybavenost staveniště 

 

4.2.2.1 Převzetí pracoviště 

 

 Před započetím etapy zdění obvodových nosných konstrukcí a následně i zdění 

příček musí být kompletně zhotoveny základové konstrukce a podkladní betonová deska. 

Provedení hlubinných základových konstrukcí musí být v souladu s projektovou dokumentací. 

Při převzetí pracoviště musí být přítomny příslušné osoby. Zejména hlavní dozor stavby, 

zástupce firmy, zhotovující zdivo na stavbě a technický dozor investora. O převzetí  

se provede zápis do stavebního deníku. 

 

4.2.2.2 Vybavenost staveniště 

  

 Pro realizaci zdících prací bude staveniště opatřeno oplocením do výšky 2,0 m 

s uzamykatelnou bránou o šířce 7,5 m, sloužící k vjezdu a výjezdu vozidel stavby. Veřejné 

komunikace související se staveništěm budou označeny příslušným značením. Dále musí být 

provedeno vytyčení objektu a inženýrských sítí, včetně staveništních přípojek. Budou zřízeny 

zpevněné plochy, uzamykatelné sklady, mobilní buňky, osvětlení a veškeré potřebné zařízení 

staveniště. Veškeré potřebné staveništní přípojky budou zajištěny investorem před započetím 

samotné výstavby. 

 

4.2.3   Materiál, doprava, skladování 

 Součástí etapy zdění bude zhotovení izolačních pásů pod zdivem a osazování 

překladů nad otvory. 

 

4.2.3.1 Použité materiály 

 Zdící tvárnice Ytong P4-500: 

Rozměry:   499 x 249 x 300 mm 

Neprůzvučnost: 48 dB 

Objemová hmotnost: 500 kg/m
3 

 

Obrázek 3. – Zdící tvárnice Ytong P4-500 
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 Zdící tvárnice Ytong P4-500:  

Rozměry:   599 x 249 x 200 mm 

Neprůzvučnost: 43 dB 

Objemová hmotnost: 500 kg/m
3
 

 

Obrázek 4. – Zdící tvárnice Ytong P4-500 

 

 Zdící tvárnice Ytong P2-500:  

Rozměry:   599 x 249 x 100 mm 

Neprůzvučnost: 37 dB 

Objemová hmotnost: 500 kg/m
3
 

 

Obrázek 5. – Zdící tvárnice Ytong P2-500 

 

 Zdící tvárnice Porotherm 24 P+D:  

Rozměry:   372 x 238 x 240 mm 

Neprůzvučnost: 52 dB 

Objemová hmotnost: 800-900 kg/m
3
 

 

Obrázek 6. – Zdící tvárnice Porotherm 24 P+D 

 

 Zakládací malta Porotherm Profi AM:  

Pevnost v tlaku:  >10 N/mm
2 

Vydatnost:  14 l/pytel 

Hmotnost pytle: 25 kg 

 

Obrázek 7. – Zakládací malta Porotherm Profi AM 
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 Zdící malta Porotherm Profi:  

Pevnost v tlaku:  >10 N/mm
2 

Vydatnost:  20 l/pytel 

Hmotnost pytle: 25 kg 

 

Obrázek 8. – Zdící malta Porotherm Profi 

 

 Zdící malta Ytong:  

Pevnost v tlaku:  >5 N/mm
2 

Vydatnost:  12,5 kg/m
3 

Hmotnost pytle: 17 kg 

 

Obrázek 9. – Zdící malta Ytong 

 

 Podkladní textilie Netex S - 300:  

Plocha role:   100 m
2 

Plošná hmotnost: 300  g/m
2 

 

 

Obrázek 10. – Podkladní textilie NETEX S-300 

 

 Fólie Fatrafol 803:  

Plocha role:   39 m
2 

Plošná hmotnost: 1,9 kg/m
2 

 

 

Obrázek 11. – Fólie Fatrafol 803 

 

 Spojka Ytong:  

Délka:    300 mm
 

Šířka:   30 mm
 

 

 

Obrázek 12. – Spojka Ytong 
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 Překlad NOP II/4/23:  

Pevnost v tlaku:  2 - 5 N/mm
2
 

Rozměry:   300 x 249 x 1300 mm
 

Hmotnost:  81 kg
 

 

Obrázek 13. – Překlad NOP II/4/23 

 

 Překlad NOP VII/4/14:  

Pevnost v tlaku:  2 - 5 N/mm
2
 

Rozměry:   300 x 249 x 2500 mm
 

Hmotnost:  156 kg
 

 

Obrázek 14. – Překlad NOP VII/4/14 

 

 Překlad NEP 10:  

Pevnost v tlaku:  2 - 5 N/mm
2
 

Rozměry:   100 x 249 x 1250 mm
 

Hmotnost:  26 kg
 

 

Obrázek 15. – Překlad NEP 10 

 

 Překlad Porotherm KP 7:  

Rozměry:   70 x 238 x 1250 - 2750 mm
 

Hmotnost:  35 kg/m
 

 

Obrázek 16. – Překlad Porotherm KP 7 
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4.2.3.2 Potřeba materiálu 

 

NÁZEV 
POTŘEBA 

(m
2
) 

SPOTŘEBA 

(ks/m
2
) 

POČET 

KUSŮ 

(ks) 

POČET 

KUSŮ 

NA 

PALETĚ 

(ks) 

POČET 

KUSŮ NA 

PALETĚ 

(ks) 

POČET 

PALET 

(ks) 

YTONG  

P4 – 500,  

tl. 300mm 

658,6 6,7 4413 4501 30 151 

YTONG  

P4 – 500,  

tl. 200mm 

150,6 6,7 1010 1031 42 25 

YTONG  

P2 – 500,  

tl. 100mm 

147,3 6,7 987 1007 90 12 

PTH 24 

P+D 
1147,5 10,7 12279 12524 60 209 

 

Tabulka 3. – Tabulka potřeby zdících tvárnic 

NÁZEV 
POTŘEBA 

(m
2
) 

SPOTŘEBA 

(ks/m
2
) 

POČET 

PYTLŮ 

(ks) 

POČET 

PTYLŮ 

NA 

PALETĚ 

(ks) 

POČET 

PALET 

(ks) 

POČET 

PYTLŮ 

NAVÍC 

(ks) 

PTH 

PROFI 

AM 

63,4 2,87 182 48 3 38 

 

Tabulka 4. – Tabulka potřeby zakládací malty 

NÁZEV 
POTŘEBA 

(m
3
) 

SPOTŘEBA 

(ks/m
3
) 

POČET 

PYTLŮ 

(ks) 

POČET 

PTYLŮ 

NA 

PALETĚ 

(ks) 

POČET 

PALET 

(ks) 

POČET 

PYTLŮ 

NAVÍC 

(ks) 

PTH 

PROFI 
286,9 0,35 101 48 2 5 

YTONG 242,44 0,74 180 48 3 36 

 

Tabulka 5. – Tabulka potřeby zdící malty 
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NÁZEV 
POTŘEBA 

(m
2
) 

SPOTŘEBA 

(ks/m
2
) 

POČET ROLÍ 

(ks)
 

POČET ROLÍ 

VČ. 15% 

ZTRATNÉ 

(m
2
) 

PODKLADNÍ 

TEXTILIE 

NETEX S – 300 

189,0 0,1 19 22 

FÓLIE 

FATRAFIL 803 
189,0 0,2 38 44 

 

Tabulka 6. – Tabulka potřeby izolace pod zdivo 

 

NÁZEV 
POTŘEBA 

(m) 

SPOTŘEBA 

(ks/m) 

POČET 

KUSŮ 

(ks) 

POČET 

KUSŮ V 

BALENÍ 

(ks) 

POČET 

BALENÍ 

(ks) 

POČET 

KUSŮ 

NAVÍC 

(ks) 

SPOJKA 

YTONG 
5,5 2 11 50 0 11 

 

Tabulka 7. – Tabulka potřeby doplňkových prvků 

NÁZEV 
DÉLKA 

(m) 

POČET 

(ks) 

NOP II/4/23 1300 6 

NOP V/4/14 2500 1 

NEP 10 1250 8 

PTH KP 7 1250 12 

PTH KP 7 1750 3 

PTH KP 7 2000 9 

PTH KP 7 2750 9 

ŽB PŘEKLAD 3800 6 

ŽB PŘEKLAD 5000 1 

ŽB PŘEKLAD 5300 1 

ŽB PŘEKLAD 8300 1 

ŽB PŘEKLAD 6300 1 

ŽB PŘEKLAD 8000 1 

ŽB PŘEKLAD 20500 1 

ŽB PŘEKLAD 15500 1 

 

Tabulka 8. – Tabulka potřeby překladů 
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4.2.3.3 Primární doprava 

 

 Veškerý materiál, potřebný pro etapu zdění bude zajištěn automobilovou dopravou. 

Konkrétně nákladním automobilem Iveco Eurotrakker 310 s hydraulickou rukou Palfinger 

PK42002, která bude sloužit na staveništi pro složení jednotlivých palet s materiály. Doprava 

bude probíhat průběžně po celou dobu výstavby, a to po trase vyznačené v příloze č. 2 – „Širší 

situace dopravních tras“. Beton pro zhotovení železobetonových překladů bude na staveniště 

dopraven z betonárny autodomíchávačem s čerpadlem Schwing Stetter FBP 26.  

 

4.2.3.4 Sekundární doprava 

 

 Po složení materiálu na staveništní skládce pomocí hydraulické ruky budou 

jednotlivé prvky rozváženy na místo zpracování stavebními kolečky. Stejně tak bude 

dopravována malta pro zakládání i zdění. Do vyšších podlaží budou palety s materiálem 

dopraveny a rozmístěny pomocí hydraulické ruky přímo z korby nákladního automobilu, 

případně autojeřábem ze staveništní skládky. Betonáž monolitických překladů bude zajištěna 

čerpadlem, které bude součástí autodomíchávače. 

 

4.2.3.5 Skladování 

 

 Palety s jednotlivým materiálem budou skladovány na staveništních skládkách, které 

budou mít zpevněný a odvodněný povrch. Jako staveništní skládku pro etapu zdění využijeme 

z části již použitou plochu předchozí činnosti. Z části využijeme samotnou základovou desku. 

Při výstavbě vyšších podlaží budou palety se zdícími tvárnicemi dopraveny pomocí zvedacího 

mechanismu přímo do podlaží, na kterém se bude pracovat a budou tak skladovány přímo  

na stropní konstrukci nižšího podlaží. Ocelové pruty výztuže do monolitických překladů 

budou skladovány ve vodorovné poloze, rozděleny podle průměru profilů a označeny štítkem. 

Pomocí dřevěných podkladů a fólie budou chráněny proti kontaktu s vodou a povětrnostním 

vlivům, aby nedocházelo ke korozi. Ostatní prvky, jako jsou překlady, role s izolací, pytle 

s maltovou směsí, či samotné zdící tvárnice budou dodány na dřevených paletách, které budou 

umístěny na odvodněné ploše, aby nedocházelo k poškození palet vodou. Palety s materiálem 

jsou obaleny fólií, tudíž nebude nutné řešit ochranu proti povětrnostním vlivům. Vzhledem 

k ručnímu odběru materiálu, nebudou palety skladovány na sebe. 
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4.2.4   Pracovní podmínky 

 

4.2.4.1 Obecné pracovní podmínky 

 

 Prostor staveniště se nenachází v zastavěné oblasti, ale přímo se staveništěm sousedí 

cyklostezka, jejíž provoz bude v průběhu stavby zachován. Musí se zde dbát zvýšené 

opatrnosti a cyklostezka bude dostatečně značena. Výstavba bude probíhat za příznivých 

podmínek v době od 7:00 – 15:00 hodin. 

 Oplocení staveniště bude sloužit proti vniknutí nepovolaných osob. Vjezd  

na staveniště je řešen z ulice Potoční. Veškeré příslušné komunikace budou označeny.  

 Vjezd a výjezd vozidel ze stavby bude umožněn uzamykatelnou bránou, která bude 

součástí oplocení. Každé vozidlo stavby, které bude vyjíždět na veřejnou komunikaci, bude 

řádně očištěno. 

 Všichni pracovníci, kteří se budou výstavby účastnit, musí být řádně proškoleni  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Budou seznámeni s pracemi, které budou vykonávat 

a mít platné průkazy k jednotlivým pracím. 

 

4.2.4.2 Pracovní podmínky procesu 

 

 Etapa zdění bude probíhat v rozmezí teplot 5 – 25 °C. Zakládací ani zdící malta 

nesmí být nanášena při teplotách nižších než 5 °C. Jednotlivé tvárnice pro zdění nesmí být 

mechanicky poškozené, promrzlé, či nasáklé vodou, aby nedocházelo vlivem mrazu 

k praskání tvárnic. Toho docílíme tak, že po skončení pracovní směny přikryjeme poslední 

řadu zdiva fólií. Při silném slunečním záření a suchu je třeba dbát na ochranu pracovníků. 

Především dostatek tekutin a přestávek pro odpočinek. Pokud při práci ve vyšších podlažích 

překročí rychlost větru 8 m/s, začne pršet, či nastane snížená viditelnost vlivem mlhy, bude 

nutné práci přerušit na nezbytně nutnou dobu. 
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4.2.5   Pracovní postup 

 

4.2.5.1 Pokládání hydroizolace 

  

 Než začne samotná pokládka hydroizolace, musí se zkontrolovat rovinnost základové 

desky a její případné srovnání. Tolerance rovinnosti je maximálně 20 mm. V první fázi bude 

zhotovena hydroizolace pouze pod zdivem a v prvním podlaží. Zaizolování zbytku půdorysné 

plochy prvního podlaží bude provedeno, až po ukončení předchozích prací a při započetí prací 

podlahových, aby nedocházelo k poškození hotové izolace vlivem provozu na stavbě. Nejprve 

bude nanesena podkladní textilie Netex S – 300, a to v šířce 600 mm. Napojení jednotlivých 

pásů bude s přesahem 150 mm. V další vrstvě budou na podkladní textilii položeny pásy fólie 

Fatrafol 803, která bude sloužit jako hlavní hydroizolace. Fólie bude položena stejným 

způsobem jako podkladní textilie, tedy v šířce 600 mm a s přesahem 150 mm. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 17. – Pokládání hydroizolační vrstvy 

 

4.2.5.2 Zakládání zdiva 

 

 Nejdříve musí být vyměřeny rozměry půdorysu a polohy budoucích obvodových 

stěn. Pomocí dřevěných laviček a provázku se vytyčí všechny hlavní body. Zejména rohy,  

ve kterých se zdivo napojuje. Jako první se pokládá tvárnice do nejvyššího rohu základové 

desky. Tvárnice se usadí na zakládací maltu o tloušťce 20 mm pro celou plochu tvárnice. 

Pomocí gumové paličky se zajistí její stabilita v maltovém loži a pomocí vodováhy její 

vodorovnost v obou směrech. Tímto způsobem proběhne osazení tvárnic ve všech rozích. Po 

osazení všech rohových tvárnic zkontroluje stavbyvedoucí pomocí teodolitu výškovou úroveň 
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založení. Poté se dozdí první vrstva nosného zdiva, která bude pokládána rovněž  

do maltového lože, jejíž výška se bude měnit v závislosti na nerovnosti podkladu. Tloušťka 

malty nesmí klesnout pod výškovou hranici 20 mm. Při výstavbě první řady nosného zdiva se 

bude průběžně kontrolovat vodorovnost tvárnic ve všech směrech. Tento postup bude stejný 

pro založení zdiva systému Ytong i pro založení nosných příček systému Porotherm.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Obrázek 18. – Zakládání a vyrovnání zdiva 

 

4.2.5.3 Zdění první výšky 

 

 Zděním první výšky se rozumí výška, kterou zedník vyzdí z postavení na zemi. 

Z pravidla se jedná o výšku v rozmezí 1,2 – 1,3 m (max. 1,5 m). Po překonání této výšky je 

nutností postavit lešení, ze kterého se bude pokračovat ve zdění druhé výšky. 

 

  Tvárnice Ytong 

 Systém Ytong bude použit pro výstavbu obvodových zdí administrativní budovy  

a pro částečné zhotovení nenosných příček v administrativní budově. Tvárnice Ytong  

se budou klást na tenkovrstvou zdící maltu Ytong tl. 1 – 3 mm. Průběžně bude probíhat 

kontrola vodorovného i svislého osazení tvárnic pomocí vodováhy. Případné výškové 

nerovnosti se zarovnají hoblíkem. Tvárnice, musí být před samotným pokládáním nejprve 

očištěny od prachu a nečistot. Zdící malta Ytong se nanáší speciální zubatou lžící po celé 

ploše tvárnice. Pro stabilizaci tvárnice v maltovém loži se použije gumová palička. Dále se 

musí dbát na správnou vazbu tvárnic, a to i v případě vynechání otvoru ve stěně. Svislé 

přesahy tvárnic budou dodrženy v minimálním rozměru 100 mm. Pro výstavbu obvodového 

zdiva budou použity výhradně tvárnice typu pero + drážka, tudíž není nutné nanášet maltu  

na styčnou spáru, ale pouze na spáru ložnou.   
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Obrázek 19. – Zdění první výšky 

 

  Tvárnice Porotherm 

 Systém Porotherm bude využit při zdění nosných příček výrobní haly. Budou použity 

tvárnice Porotherm 24 P+D. Tvárnice tohoto typu nepotřebují ke své výstavbě doplňkové 

cihly. Pro ukončování vazeb se zkracují na třetiny. Před samotným pokládáním tvárnic se 

nanese na založené zdivo malta Porotherm Profi, která se rozprostře po celé ploše tvárnice. 

Tloušťka vodorovné spáry je 12 mm s tolerancí ± 1mm. Jedná se o typ pero + drážka, a proto 

se na svislou spáru malta nenanáší. Výška jednotlivých vrstev bude kontrolována pomocí 

svinovacího metru. Podle projektové dokumentace budou vynechány otvory na dveře. 

Rovinnost a stabilitu cihel zajistíme gumovou paličkou a vodováhou. Musí být dodržena 

vazba cihel v rozích a při napojování kolmých stěn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20. – Vazba rohů tvárnic Porotherm 24 P+D 
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4.2.5.4 Montáž lešení 

 

 Pomocné lešení bude sloužit pro zdění druhé výšky obvodových stěn Ytong 

administrativní budovy, příček Ytong a části nosných příček Porotherm ve výrobní hale. Bude 

se skládat z univerzálních stojek z pozinkovaného kovu, podlážek a zábradlí. Pomocné lešení 

je postaveno na kolečkách, z důvodu snadného přesouvání po pracovišti, s možností 

zablokování koleček. Redukovatelná výška pomocného lešení se pohybuje od 1,5 – 2,0 m.  

U části nosných příček Porotherm ve výrobní hale, kde bude zdivo o výšce až 8,75 m, musí 

být zbudováno skládané lešení typu Peri s délkou jedné kostky 3,0 m, výškou 2,0 m a šířkou 

2,5 m. Před montáží lešení musí být zajištěno pracoviště tak, aby bylo uklizené a nedocházelo 

ke snižování bezpečnosti při práci. Pověřená osoba bude dohlížet na správné dodržování 

postupu při montáži pomocného lešení. Univerzální stojky budou z pozinkovaného kovu 

s redukovatelnou výškou od 1,5 – 2,0 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21. – Pomocné lešení pro zdění druhé výšky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22. – Lešení typu Peri 
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4.2.5.5 Zdění druhé výšky 

 

 Na předem zbudované lešení bude dopraven materiál potřebný pro zdění. Postup 

zdění druhé výšky je obdobný jako u zdění výšky první. Je nezbytnou nutností dbát na 

bezpečnost při práci na lešení. 

 

4.2.5.6 Osazení překladů 

 

 Po vyzdění ostění jednotlivých otvorů k hornímu okraji se přejde k osazování 

překladů. 

 V obvodových stěnách administrativní budovy budou osazeny nosné překlady Ytong 

NOP a v nenosných příčkách Ytong NEP. V první fázi se zarovná ostění otvorů hoblíkem  

od vyčnívajících per. Provede se kontrola, zda nejsou překlady mechanicky poškozené. 

Osazování překladů bude pobíhat z lešení. V místě uložení překladu se nanese zdící malta  

ve stejné tloušťce jako při zdění. Úložné délky překladů budou minimálně 200 mm. Na čele 

překladu Ytong jsou nakreslené šipky, které musí při osazení směřovat vzhůru. Pomocí 

gumové paličky a vodováhy bude zajištěna stabilita a rovinnost uložení překladu. 

 Pro větší rozpětí otvorů v obvodových stěnách budou zbudovány monolitické 

překlady, dle statického výpočtu. Beton pomocí čerpadla z autodomíchávače bude dopraven 

do bednění a po zatvrdnutí betonu bude bednění odstraněno. 

 V nosných příčkách Porotherm ve výrobní hale budou umístěny překlady 

Porotherm KP 7. Překlady tohoto typu se osazují rovnou stranou do maltového lože. Jedná  

se o vnitřní příčky, tudíž mezi překlady nebude vkládána tepelná izolace. Hotový překlad  

se sváže drátem na několika místech, aby nedošlo k překlopení. Musí se dbát na dodržování 

minimálního uložení překladu, které se pohybuje od 125 – 250 mm. 

 Po zhotovení překladů je nutné dozdít zdivo do výšky vycházející z projektu. 

Železobetonové věnce budou zbudovány ve fázi montáže stropních panelů Spiroll. 

 

4.2.5.7 Zdění příček 

 

 Zdění nenosných příček Ytong bude provedeno po montáži stropních panelů Spiroll. 

Mezi poslední řadou tvarovek a stropem se spára vyplní montážní pěnou. Postup zdění příček 

bude obdobný jako u zdění nosných stěn. Bude rozděleno na zdění první a druhé výšky, která 

bude probíhat z pomocného lešení. 
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4.2.6   Personální obsazení 

 

 Etapu zdění budou provádět pouze proškolené osoby, které mají oprávnění  

a odbornou kvalifikaci. Jednotliví pracovníci musí mít dobrý zdravotní stav, který jim 

umožňuje práci ve výškách. Na etapě zdění budou pracovat souběžně 2 čety. První četa bude 

provádět zdící práce ve výrobní hale a druhá četa provede zdivo týkající se administrativní 

budovy. 

 Složení jedné pracovní čety: 

 Vedoucí čety -    Dohlíží na správný technologický postup výstavby,  

   kontroluje vazby, kvalitu provedení a bezpečnost při práci. 

 

 1 jeřábník –   Musí být proškolen o BOZP a mít platný strojní průkaz 

    pro manipulaci  s jeřábem. 

 

 3 zedníci –   Provádějí zdící práce, osazují překlady, pokládají izolační 

    pásy. 

 

 2 pomocní pracovníci –  Připravují zakládací a zdící maltu, starají se o horizontální 

    přesun materiálu pomocí stavebních koleček nebo ručně. 

 

 1 řidič –    Řídí nákladní automobil Iveco 310 Eurotrakker.  

     Manipuluje s hydraulickou rukou Palfinger PK 42002. 

 1 řidič -    Řídí dodávku Fiat Ducato 

 

 

4.2.7   Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

 

 Podrobné rozdělení a specifikace jednotlivých strojů jsou uvedeny v samostatné 

kapitole č. 7 – „Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu“. 
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4.2.7.1 Stroje 

 

 Výpis strojů pro etapu zdících prací: 

 

- Nákladní automobil Iveco 310 Eurotrakker s hydraulickou rukou Palfinger  

PK 42002. 

- Dodávka Fiat Ducato. 

- Spádová míchačka Lescha S 230 HR 

- Pila na tvárnice DEWALT DWE397 

- Ruční pila MAKITA 5604R 

- Ponorný vibrátor PERLES CMP 

- Bruska MAKITA GA 4530 

 

4.2.7.2 Nářadí a pomůcky 

 

 Výpis nářadí a pomůcek pro etapu zdících prací: 

 

- Nivelační přístroj s příslušenstvím 

- Plynový hořák s nádobou 

- Zednická naběračka 

- Zednická lžíce 

- Zednické kladivo 

- Gumová palička 

- Svinovací metr 

- Úhelník 

- Pásmo 

- Vodováha 

- Stavební kolečka, lopaty, vědra na vodu 

- Rádlovací drát. 

 

 Jako pomůcky jsou také vnímány výkresy projektové dokumentace a technické listy 

výrobců. Tyto materiály musí mít četa při výstavbě k dispozici. 
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4.2.7.3 Ochranné pomůcky 

 

 Výpis ochranných pomůcek pro etapu zdících prací: 

 

- Ochranné přilba 

- Pracovní oděv 

- Pracovní rukavice 

- Pracovní obuv 

- Reflexní vesty 

- Přilby 

- Chrániče sluchu 

- Ochranné brýle 

 

4.2.8   Jakost a kontrola kvality 

 

 Podrobný výpis kontrol je obsažen v samostatné kapitole č.8 – „Kvalitativní 

požadavky a jejich zajištění“. 

 

4.2.8.1 Kontrola vstupní 

 

 Provede se přejímka pracoviště po ukončení předchozích prací. Stavbyvedoucí,  

popř. mistr zkontroluje provedení základových konstrukcí. Kontrola rovinnosti se provede 

pomocí nivelačního přístroje. Dále se provede kontrola skladování materiálů a kontrola 

čistoty podkladu pro zdění. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

4.2.8.2 Kontrola mezioperační 

 

 Stavbyvedoucí, popř. mistr provede kontrolu vytyčení budoucího zdiva, kontrolu 

správného postupu výstavby, založení první vrstvy zdiva, provedení vazeb zdiva, spár, 

dodržení rozměrů, svislosti a vodorovnosti zdiva. Dále provede kontrolu správného osazení 

a provedení překladů. 
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4.2.8.3 Kontrola výstupní 

 

 V poslední fázi provede stavbyvedoucí, popř. mistr kontrolu konečné geometrie, 

rozměrové správnosti, dle projektové dokumentace. Dále provede kontrolu tloušťky spár, 

správnost provedení vazeb a kontrolu připravenosti pro montáž stropních panelů. 

 

4.2.9   Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou popsány v kapitole  

č.9 – „Bezpečnost práce řešené technologické etapy“. 

 

 Zdící práce budou provádět pouze pracovníci seznámení se stavebním procesem, 

proškolení a kvalifikovaní pracovníci, kteří budou namátkově podrobováni kontrole na 

alkohol a jiné omamné látky. Každý pracovník bude dodržovat vybavení ochrannými 

pomůckami vypsanými v bodě 4.2.7.3 „Ochranné pomůcky“. 

 

 Musí být dodrženo: 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

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

a pracovní prostředí. 

- 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. 

 

 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 Používání žebříků 

 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Dočasné stavební konstrukce 

 Shazování předmětů a materiálu 

 Přerušení práce ve výškách 
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 Krátkodobé práce ve výškách 

 Školení zaměstnanců 

 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 Požadavky na zajištění staveniště 

 Zařízení pro rozvod energie 

 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Míchačky 

 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 Vibrátory 

 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 Skladování a manipulace s materiálem 

 Betonářské práce a práce související 

 Zednické práce 

 

4.2.10   Ekologie 

 

 Veškerý odpad, který vznikne na staveništi během výstavby, bude skladován 

v kontejnerech, aby nemohlo dojít k průsaku nepříznivých látek do půdy, či podzemní vody. 

Po dokončení výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech předáním odborné 

firmě k likvidaci, která zajistí odvoz kontejnerů. Při každém převzetí kontejneru bude 

vystaven doklad o přejímce a odpovědnosti za likvidaci odpadu, který bude založen  

do stavebního deníku. Budoucí stavba se nachází v průmyslové zóně a v těsné blízkosti se 

nenachází žádné objekty, které by byly dotčeny hlukem nebo prašností z prací probíhajících 

na staveništi. 
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 Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

 

Tabulka odpadů 

Název Kód Způsob likvidace 

Beton 17 01 01 Třídění, eko. likvidace 

Ocel 17 04 05 Kovošrot 

Dřevo 17 02 01 Třídění, eko. likvidace 

Keramika 17 01 06 Třídění, eko. likvidace 

Plastové obaly 15 01 02 Kontejner na tříděný odpad 

Směsný komunální odpad 20 03 01 Kontejner na kom. odpad 

Tabulka 9. – Tabulka odpadů pro etapu zdění 

 

4.2.11   Zdroje 

 

- http://www.ytong.cz  

- http://www.wienerberger.cz 

- http://www.specialtrans.cz 

- http://www.fatrafol.cz 

- http://www.peri.cz 

- Podklad – Stavební postup Ytong 

- Podklad – Provádění systému Porotherm 

- 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. 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

http://www.specialtrans.cz/
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- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států  

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu  

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

-   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

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

a pracovní prostředí. 
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4.3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO MONTOVANÝ 

 STROP SPIROLL 

 
4.3.1   Obecné informace o stavbě 

 

4.3.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:  Výrobní závod firmy ALKONE a.s. 

 

Místo stavby: Bzenec 

   k.ú. Bzenec 

   p.č.: 

5101/1,5101/13,5101/19,5101/20,5101/21,5101/24,5101/32,5101/47,5101/89,  

5101/96,5101/97,5101/109,4882/1,4882/34,5086/13,5101/2,5101/42 

 

Charakter stavby: Novostavba 

 

Účel stavby: Výroba a administrativní práce 

 

Stavebník:  ALKONE a.s.  

   Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1 

 

Projektant: Ing. Petr Tyml 

   1300619 

   tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Moravou 

 

Dodavatel stropních panelů: Prefa Brno a.s. 

       Blanenská 1190 

      664 34 Kuřim 
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4.3.1.2 Základní parametry stavby 

 

Zastavěná plocha: 5830 m
2
 

Obestavěný prostor: 280,265 m
3
 

Užitná plocha: 3608 m
2 

 

Provoz:   administrativa – jednosměnný 

   hala – dvousměnný 

 

4.3.1.3 Obecné informace o stavbě 

 

 Realizace stavby bude probíhat na stavebních parcelách uvedených v identifikačních 

údajích tohoto předpisu. Parcely se nachází v katastrálním území města Bzenec. Jedná se  

o průmyslovou zónu mezi Bzencem městem a Bzencem kolonií, konkrétně o ulici 

Průmyslovou s možností napojení na veřejné inženýrské sítě. V okolí stavby se nachází areál 

stanice PHM a ostatní výrobní haly. 

 Terén je rovinný, porostlý trávou bez křovin a stromů. Celková rozloha stavebních 

parcel je 5830 m
2
. Na severní straně je pozemek ohraničen místní komunikací ulice 

Průmyslová a na východní straně účelovou komunikací ulice Potoční. 

 Stavba se skládá ze dvou částí. Nepodsklepená administrativní budova, která má  

2 nadzemní podlaží a jednopodlažní výrobní hala, která je rovněž nepodsklepená a obsahuje 

vestavek o třech nadzemních podlažích. Celková půdorysná plocha stavby je 3051 m
2
  

o rozměrech 50,85 x 60 m. Výrobní hala bude sloužit především k samotné výrobě a ke 

skladování materiálu. Kromě tohoto využití bude ve druhém podlaží halového vestavku 

například laboratoř, degustační místnost, apod. Administrativní budova bude vybavena řadou 

kanceláří a sociálními místnostmi, recepcí, denní místností, elektrorozvodnou, kotelnou, apod. 

Ve druhém podlaží administrativní budovy budou volné prostory pro budoucí využití. 
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Členění stavby na stavební objekty: 

 

SO 101  stáčírna nápojů 

SO 102  správní budova 

SO 301  komunikace a zpevněné plochy 

SO 401  přípojka vodovodu 

SO 402  areálový vodovod 

SO 403  kanalizace splašková 

SO 404  kanalizace dešťová 

SO 405  odlučovač ropných látek 

SO 501  kabelové rozvody VN 

SO 502  trafostanice 

SO 503  rozvody NN 

SO 504  venkovní osvětlení 

SO 505  slaboproudé rozvody 

SO 601  STL plynovodní přípojka 

SO 602  areálový plynovod 

 

4.3.1.4 Obecné informace o procesu 

 

 Vyjma zádveří, WC – invalidé a zázemí recepce v prvním podlaží jsou veškeré 

stropní konstrukce montovány z předpjatých stropních panelů Spiroll. Panely budou vyrobeny 

firmou Prefa Brno a.s. v závodě Kuřim a přivezeny na staveniště. Budou ukládány přímo  

na nosné zdivo a vetknuty do železobetonového věnce, tudíž součástí montáže bude  

i kompletní zhotovení železobetonového věnce. 

 

4.3.2   Převzetí pracoviště a vybavenost staveniště 

 

4.3.2.1 Převzetí pracoviště 

 

 Před započetím montáže stropních panelů musí být kompletně zhotoveny svislé 

nosné konstrukce. Zejména nosné zdivo, na které budou panely ukládány. Musí být zajištěna 

rovinnost svislých konstrukcí, na které se budou panely ukládat. Při převzetí pracoviště musí 
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být přítomny příslušné osoby. Zejména hlavní dozor stavby, zástupce montážní firmy, statik  

a technický dozor investora. O převzetí se provede zápis do stavebního deníku. 

 

4.3.2.2 Vybavenost staveniště 

  

 Pro realizaci montáže stropních konstrukcí bude staveniště opatřeno oplocením  

do výšky 2,0 m s uzamykatelnou bránou o šířce 7,5 m, sloužící k vjezdu a výjezdu vozidel 

stavby. Veřejné komunikace související se staveništěm budou označeny příslušným značením. 

Dále musí být provedeno vytyčení objektu a inženýrských sítí, včetně staveništních přípojek. 

Budou zřízeny zpevněné plochy, uzamykatelné sklady, mobilní buňky, osvětlení a veškeré 

potřebné zařízení staveniště. Veškeré potřebné staveništní přípojky budou zajištěny 

investorem před započetím samotné výstavby. 

 

4.3.3   Materiál, doprava, skladování 

 

4.3.3.1 Potřeba materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 10. – Výpočet kubatur pro montáž stropních panelů Spiroll 
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4.3.3.2 Primární doprava 

 

 Jednotlivé panely Spiroll budou na staveniště dopraveny pomocí tahače  

Man TGX 18.440 v soupravě s návěsem Schmitz plato. Trasa bude probíhat z výrobního 

závodu firmy Prefa Brno a.s., který sídlí ve městě Kuřim, nedaleko Brna. Trasa je vyznačena 

v příloze č. 2 – „Širší situace dopravních tras“. Panely budou pomocí autojeřábu složeny  

na staveništní skládce, odkud budou později odebírány k montáži. Beton potřebný k zálivce 

spár a do betonových věnců bude dopraven na staveniště pomocí autodomíchávače 

s čerpadlem Schwing Stetter FBP 26. Doplňkový materiál bude na staviště dopraven pomocí 

dodávky  

Fiat Ducato. 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 23. – Schéma uložení stropních panelů Spiroll na tahači 

 

4.3.3.3 Sekundární doprava 

 

 Manipulace se stropními panely při montáži bude provedena pomocí zvedacího 

mechanismu a jeho příslušenství. Konkrétně pomocí autojeřábu Terex AC 60/3 (L) se 

svěracími klešti nebo vázacích prostředků. Doplňkový materiál bude na staveništi složen 

ručně. 

 

4.3.3.4 Skladování 

 

 Stropní panely Spiroll budou skladovány na staveništních skládkách, která bude mít 

zpevněný a odvodněný povrch. Skládky budou umístěny tak, aby všechny panely byly 

v dosahu zvedacího mechanismu. Pro montáž stropních panelů ve výrobní hale využijeme 

jako staveništní skládku samotnou základovou desku. Při skladování musí být dodrženy 

rozměry uliček. U průchozích se jedná o minimální šířku 750 mm. U neprůchozích uliček  
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je minimální šířka 350 mm. Skládka bude umístěna tak, aby nebránila provozu na stavbě. 

Jednotlivé prvky budou skladovány v poloze, ve které budou montovány. Panely budou 

skládány na sebe a proloženy dřevěnými hranolky průřezu 100 x 100 mm. Dále budou 

uloženy na dřevěných podkladech, aby nedocházelo k znehodnocování stykem se zeminou. 

Výška skladování panelů bude maximálně 1,5 m. 

  

 Schéma staveništní skládky stropních panelů Spiroll je dostupné v závěru tohoto 

předpisu. 

 

 

 

 

 

Obrázek 24. – Zásady skladování stropních panelů Spiroll 

 

4.3.4   Pracovní podmínky 

 

4.3.4.1 Obecné pracovní podmínky 

 

 Prostor staveniště se nenachází v zastavěné oblasti, ale přímo se staveništěm sousedí 

cyklostezka, jejíž provoz bude v průběhu stavby zachován. Musí se zde dbát zvýšené 

opatrnosti a cyklostezka bude dostatečně značena. Výstavba bude probíhat za příznivých 

podmínek v době od 7:00 – 15:00 hodin. 

 Oplocení staveniště bude sloužit proti vniknutí nepovolaných osob. Vjezd  

na staveniště je řešen z ulice Potoční. Veškeré příslušné komunikace budou označeny.  

 Vjezd a výjezd vozidel ze stavby bude umožněn uzamykatelnou bránou, která bude 

součástí oplocení. Každé vozidlo stavby, které bude vyjíždět na veřejnou komunikaci, bude 

řádně očištěno. 

 Všichni pracovníci, kteří se budou výstavby účastnit, musí být řádně proškoleni  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Budou seznámeni s pracemi, které budou vykonávat 

a mít platné průkazy k jednotlivým pracím. 
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4.3.4.2 Pracovní podmínky procesu 

 

 Montáž budou provádět pouze proškolení, zdravotně způsobilí a zkušení pracovníci, 

kteří budou dokonale seznámeni s procesem montáže. Postup montáže bude probíhat podle 

platných norem, směrnic a technologických návodů od výrobce. Osazení panelů bude přesně 

souhlasit s návrhem v projektové dokumentaci. Při montáži stropních panelů Spiroll musí být 

dodrženy klimatické i povětrnostní podmínky provozu. Výstavba nesmí probíhat při rychlosti 

větru větší než 8m/s, při snížené viditelnosti, námraze, silném sněžení a bouři. Pokud  

je teplota vzduchu menší než +5 °C, je nutné, aby konstrukce na spojích byla prohřívána, 

záměsová voda do malty ohřívána a podobná technologická opatření. 

 

4.3.5   Pracovní postup 

 

4.3.5.1 Montáž stropních panelů  

 

 Manipulace se stropními panely bude zajištěna pomocí zvedacího mechanismu, 

konkrétně pomocí autojeřábu Terex AC 60/3 (L). V první fázi proběhne montáž panelů nad 

prvním nadzemním podlažím v administrativní budově. Po té se autojeřáb přesune a bude 

probíhat montáž panelů ve výrobní hale. Tímto způsobem se budou střídat montáže  

na jednotlivých podlažích. Panely uskladněné na staveništní skládce budou vybrány k montáži 

dvěma odpovědnými vazači, kteří upevní příslušný panel na zvedací mechanismus, pomocí 

samosvorných kleští. Jeřábník pomalým plynulým pohybem zvedne upnutý panel do vzduchu 

a provede tzv. postupný zdvih. Jedná se o proces, kdy jeřábník zajištěný prvek zvedne  

do výšky přibližně 30 cm a ponechá ho, dokud nedosáhne klidové polohy. Po té přesune panel 

na místo určení. Mezi tím dva montážníci z pomocného lešení nanesou maltové lože  

o tloušťce 10 mm, do kterého se stropní panel uloží. Pokud je panel správně uložen  

a je zajištěna jeho rovinnost a soulad s projektovou dokumentací, smí být odepnut  

ze zvedacího zařízení a montáž bude pokračovat dalšími panely. V následující fázi montážníci 

ukládají panely z již usazených panelů.  
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Obrázek 25. – Manipulace s panelem pomocí samosvorných kleští 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 26. – Řešení prostupů u montovaného stropu Spiroll 

 

4.3.5.2 Zhotovení železobetonových věnců a zálivky spár 

 

 Po uložení všech panelů se provede bednění železobetonových věnců a uloží se  

do bednění armokoše. Po té se ze spár panelů odstraní veškeré nečistoty, spára se provlhčí  

a uloží se do ní zálivková výztuž průměru 8 mm z oceli min. V 10425, která se přivaří 

k armokoši umístěném v bednění věnce. Pokud je provedeno veškeré vyztužení, smí být 

započata betonáž. Pomocí autodomíchávače s čerpadlem Schwing Stetter FBP 26 bude beton 

dopraven do bednění železobetonových věnců a také do spár mezi panely. Zálivkový beton 

musí být pevnostní třídy nejméně C 20/25 s maximální velikostí zrna 8 mm. Průběžně se 

beton v železobetonovém věnci bude hutnit pomocí ponorného vibrátoru. Zálivkový beton  

ve spárách bude hutněn po malých úsecích, pomocí plošného beranidla. Konkrétně prknem 

tloušťky max. 20 mm. 
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4.3.6   Personální obsazení 

 

 Etapu montáže stropních panelů budou provádět pouze proškolené osoby, které mají 

oprávnění a odbornou kvalifikaci. Jednotliví pracovníci musí mít dobrý zdravotní stav, který 

jim umožňuje práci ve výškách. Veškerou montáž bude provádět 1 pracovní četa. 

 Vedoucí montážní čety -  Dohlíží na správný technologický postup montáže,  

   kontroluje kvalitu provedení a odpovídá za ni. 

 1 jeřábník –   Ovládá manipulaci se zvedacím mechanismem. Musí mít 

    platný strojní průkaz pro manipulaci s jeřábem. 

 1 řidič –   Řídí autodomíchávač a manipuluje s čerpadlem betonové 

    směsi. 

 1 řidič –   Řídí tahač s návěsem. Zajišťuje dopravu panelů na stavbu. 

 2 montážníci –  Starají se o osazení prvků, zaměřování poloh, provádění 

    zálivek. 

 2 vazači –   Vybírají dílce pro montáž a zavěšují je na zvedací  

    mechanismus. 

 2 svářeči –    Musí mít platné svářečské průkazy. Zodpovídají za kvalitu 

     provedených svarů. 

 2 pomocní pracovníci -  Připravují maltu a provádí pomocné práce, dle potřeby  

     na stavbě. 

 

 

4.3.7   Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

 

 Podrobné rozdělení a specifikace jednotlivých strojů jsou uvedeny v samostatné 

kapitole č. 7 – „Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu“. 
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4.3.7.1 Stroje 

 

Výpis strojů pro montáž stropních panelů Spiroll: 

 

- Tahač MAN s návěsem Schmitz 

- Autojeřáb Terex AC 60/3 (L)  

- Míchačka LESCHA S 230 HR 

- Ponorný vibrátor PERLES CMP 

- Bruska MAKITA GA 4530 

- Ruční pila MAKITA 5604R 

 

4.3.7.2 Nářadí a pomůcky 

 

 Výpis nářadí a pomůcek pro montáž stropních panelů Spiroll: 

 

- Kleště na výztuž 

- Svářečky 

- Gumová palička 

- Svinovací metr 

- Zednické naběračky 

- Zednické lžíce 

- Vodováha 

- Vědra na vodu 

- Dřevěné klíny 

- Samosvorné kleště. 

- Lopaty, kolečka 

 

 Jako pomůcky jsou také vnímány výkresy skladby montovaného stropu a jejich 

detaily. Tyto výkresy bude mít četa při montáži k dispozici. 
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4.3.7.3 Ochranné pomůcky 

 

 Výpis ochranných pomůcek pro montáž stropních panelů Spiroll: 

 

- Ochranné brýle 

- Pracovní oděv 

- Pracovní rukavice 

- Pracovní obuv 

- Reflexní vesty 

- Ochranné přilby 

- Chrániče sluchu 

- Bezpečnostní úvazy proti pádu 

 

4.3.8   Jakost a kontrola kvality 

 

 Podrobný výpis kontrol je obsažen v samostatné kapitole č.8 – „Kvalitativní 

požadavky a jejich zajištění“. 

 

4.3.8.1 Kontrola vstupní 

 

 Při vstupní kontrole bude provedena přejímka pracoviště předchozích prací. V tomto 

případě se jedná o provedení svislých nosných konstrukcí – zdí. Zkontroluje se čistota 

podkladu. Provede se kontrola dodaného materiálu, jeho četnost a nepoškozenost. Kontrola 

správného skladování uváděného výrobcem. Kontrolu provede stavbyvedoucí a výsledky 

zapíše do stavebního deníku. 

 

4.3.8.2 Kontrola mezioperační 

 

 Kontrola správného technologického postupu, který udává výrobce. Kontrola 

provádění maltové lože. Ukládání jednotlivých panelů. Kontrola provedení zálivky spár mezi 

panely a jejich ošetření. Kontrolu provede stavbyvedoucí a výsledky zapíše do stavebního 

deníku. 
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4.3.8.3 Kontrola výstupní 

 

 Při výstupní kontrole stavbyvedoucí zkontroluje rovinnost a celkovou geometrii 

hotové stropní konstrukce. Zkontroluje, jestli provedení souhlasí s projektovou dokumentací. 

 

4.3.9   Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou popsány v kapitole  

č.9 –  „Bezpečnost práce řešené technologické etapy“. 

 

 Montáž budou provádět pouze pracovníci seznámení se stavebním procesem, 

proškolení a kvalifikovaní pracovníci, kteří budou namátkově podrobováni kontrole  

na alkohol a jiné omamné látky. Každý pracovník bude dodržovat vybavení ochrannými 

pomůckami vypsanými v bodě 4.3.7.3 „Ochranné pomůcky“. 

 

 Musí být dodrženo: 

- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

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

a pracovní prostředí. 

- 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. 

 

 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 Používání žebříků 

 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 Dočasné stavební konstrukce 

 Shazování předmětů a materiálu 

 Přerušení práce ve výškách 

 Krátkodobé práce ve výškách 

 Školení zaměstnanců 
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- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

 Požadavky na zajištění staveniště 

 Zařízení pro rozvod energie 

 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 Míchačky 

 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 Skladování a manipulace s materiálem 

 Betonářské práce a práce související 

 Montážní práce 

 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 Vibrátory 

 Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

 

4.3.10   Ekologie 

 

 Veškerý odpad, který vznikne na staveništi během výstavby, bude skladován 

v kontejnerech, aby nemohlo dojít k průsaku nepříznivých látek do půdy, či podzemní vody. 

Po dokončení výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech předáním odborné 

firmě k likvidaci, která zajistí odvoz kontejnerů. Při každém převzetí kontejneru bude 

vystaven doklad o přejímce a odpovědnosti za likvidaci odpadu, který bude založen  

do stavebního deníku. Budoucí stavba se nachází v průmyslové zóně a v těsné blízkosti se 

nenachází žádné objekty, které by byly dotčeny hlukem nebo prašností z prací probíhajících 

na staveništi. 
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 Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

 

Tabulka odpadů 

Název Kód Způsob likvidace 

Ocel 17 04 05 Kovošrot 

Beton 17 01 01 Třídění, eko. likvidace 

Dřevo 17 02 01 Třídění, eko. likvidace 

Směsný komunální 

odpad 
20 03 01 Kontejner na kom. odpad 

 

Tabulka 11. – Tabulka odpadů pro etapu montáže stropních panelů Spiroll 

 

4.3.11   Zdroje 

 

- http://www.autojerabydolan.cz  

- http://www.specialtrans.cz 

- http://www.prefa.cz 

- Podklad – Uživatelská příručka Spiroll 

- 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. 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států  

http://www.specialtrans.cz/
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pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu  

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

-   Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

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

a pracovní prostředí.  
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SCHÉMA SKLÁDKY STROPNÍCH PANELŮ SPIROLL 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27. – Schéma staveništní skládky stropních panelů Spiroll 

 

 

Poznámka:  Plochy budou zpevněny již předem a budou využívány k částečnému skladování 

 zdících prvků. 
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5.1 Obecné informace 

 

5.1.1   Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Výrobní závod firmy ALKONE a.s. 

Místo stavby: Bzenec 

   k.ú. Bzenec 

   p.č.: 

5101/1,5101/13,5101/19,5101/20,5101/21,5101/24,5101/32,5101/47,5101/89,  

5101/96,5101/97,5101/109,4882/1,4882/34,5086/13,5101/2,5101/42  

 

 

5.1.2   Údaje o stavebníkovi 

 

Název:   ALKONE a.s.  

Adresa sídla: Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1 

 

5.1.3   Údaje o zhotoviteli 

 

Název:   MONTÁŽE HAPLA, s.r.o. 

Adresa sídla: Strážnická 1447 

   696 81 Bzenec 
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5.2 Podmínky staveniště 
 

5.2.1   Rozsah a stav staveniště 

 

 Plochý terén je konturován strmým břehem násypu nebo odřezu, případně obou 

terénních zásahů pod ulicí Průmyslovou a místní komunikací až o 1,8 m. Výšky zájmové 

plochy v předpokládaném půdorysu stavby se pohybují v rozmezí 176,5 až 177,6 m a terén  

je mírně spádován směrem k JV. 

 Nebudou provedeny pronájmy ani zábory dalších ploch. Veškeré zařízení staveniště 

bude umístěno přímo na stavebních parcelách, kde bude samotná stavba probíhat. 

 Na pozemku proběhne výstavba železobetonové skeletové výrobní haly, která se 

bude dělit na dva trakty. Hala bude sloužit k samotné výrobě. Dále bude probíhat výstavba 

administrativní budovy, která bude sloužit k zajištění provozu firmy. 

 

5.2.2   Doprava na staveniště 

 

 Na staveniště bude přístup zajištěn vjezdem z místní komunikace v ulici Potoční  

v šířce 8 m, kde se bude nacházet brána šíře 7,5 m, sloužící pro vjezd a výjezd vozidel stavby. 

 Jednotlivé trasy pro dopravu materiálu a zvedacího mechanismu jsou znázorněny 

v samostatné příloze č. 2 – „Širší situace dopravních tras“. 

 

5.3 Objekty zařízení staveniště 
 

5.3.1   Provozní objekty 

 

 Na staveništi bude vybudována dočasná komunikace z železobetonových panelů, 

které budou uloženy na podkladní vrstvě tl. 100 mm ze zhutněného štěrkopísku. Šířka 

komunikace bude 10 m a bude sloužit k obousměrnému provozu. Komunikace povede okolo 

celého objektu, aby se vozidla nemusela nikde otáčet. 
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 Pro uskladnění stavebních prvků budou zbudovány staveništní skládky, které budou 

mít zpevněný a odvodněný povrch ze železobetonových panelů. 

Výpis staveništních skládek: 

Skládka S1 –  22,1 x 9,1 m – Pro skladování prvků železobetonových panelů. 

Skládka S2 –  22,1 x 9,1 m – Pro skladování prvků železobetonových panelů. 

Skládka S3 –  26,8 x 8,1 m – Pro skladování stropních panelů Spiroll. 

Skládka S4 –  20,0 x 8,1 m – Pro skladování stropních panelů Spiroll. 

 Skládky S1 a S2 budou po dokončení výstavby železobetonového skeletu výrobní 

haly využívány k částečnému skladování palet s materiálem pro etapu zdění. 

 Uskladnění drobného či drahého materiálu spolu s nářadím bude zajištěno 

uzamykatelnými skladovacími kontejnery o rozměrech 2,2 x 2,2 x 5,0 m. 

 

 

 

 

 

Obrázek 28. – Skladovací kontejner 

 Staveništní oplocení bude řešeno dílcovým pozinkovaným plotem o rozměrech  

3,5 x 2,0 m. 

 

 

 

 

Obrázek 29. – Staveništní oplocení 
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 Staveniště bude osvětleno v rozsahu příjezdových cest, vstupní brány, skládky 

materiálu a jednotlivých obytných a sociálních buněk či uzamykatelných skladovacích 

kontejnerů. 

 Parkování pro osoby účastnící se výstavby bude zajištěno přímo v areálu staveniště. 

Celkem bude pro parkování vyhrazena plocha 320 m
2
 ze zhutněného štěrkopísku. 

 

5.3.2   Výrobní objekty 

 

 Jako výrobní objekty budou sloužit plochy vymezené přímo na místě aktuální 

výstavby. Zejména plochy pro vázání výztuže věnců, míchání malty, řezání tvárnic, apod. 

 

5.3.3   Sociálně - správní objekty 

 

 Pro stavbyvedoucího a pracovníky, účastnící se výstavby budou na staveništi 

rozmístěny obytné buňky, které budou uloženy na zpevněné ploše ze železobetonových 

panelů. Rozměry obytné buňky jsou 6058 x 2438 x 2600 mm. Přístup k buňkám bude zajištěn 

zhutněným štěrkopískovým podkladem.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30. – Obytná buňka 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31. – Schéma obytné buňky 
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 Během řešených technologických etap se po staveništi bude pohybovat maximálně 

28 pracovníků. Plocha šatny na jednoho pracovníka je 1,25 m
2
. Plocha jedné obytné buňky  

je 14,77 m
2
. 

 Mimo řešené technologické etapy mohou na stavbě probíhat i jiné činnosti, tedy  

se může počet pracovníků, pohybujících se po staveništi zvýšit. Proto jsou navrženy 4 obytné 

buňky pro pracovníky a 1 obytná buňka pro stavbyvedoucího o celkové ploše 73,85 m
2
. 

 Součástí obytných buněk jsou i WC a proto není potřeba navrhovat zvlášť mobilní 

toalety. Vedle obytných buněk pro pracovníky bude umístěna umývárna, která obsahuje 

5 x sprchový box a bude napojena na vodovodní a kanalizační síť. Umývárna má rozměry 

6058 x 2438 x 2800 mm. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 32. – Umývárna TOI TOI 

  

 Rozmístění jednotlivých buněk, skladů a vedení staveništní komunikace  

je znázorněno ve výkresech přílohy č. 4 – „Zařízení staveniště“.  

 
5.3.4   Napojení staveniště na zdroje 

 

 V blízkosti ulice Průmyslová vedou inženýrské sítě, od kterých budou provedeny 

dočasné přípojky a rozvod s měřícími soustavami pro měření spotřeby po celou dobu 

výstavby. 
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Výpis přípojek: 

Vodovodní přípojka  

Přípojka elektrické energie (trafostanice pro převod NN a VN) 

Kanalizační přípojka 

 

5.3.4.1 Zásobování staveniště elektrickou energií 

 

Druhy spotřebičů: 

  a) Míchačky, svářecí agregáty, ruční nástroje 

  b) Osvětlení vnější – příjezdové cesty, skládky a sklady materiálů 

  c) Osvětlení vnitřní – provozní místnosti, sociální a správní buňky,  

   uzamykatelné sklady  

Maximální zdánlivý příkon: 

 

 S = (K/cos )*(1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3)  kVA    

S maximální současný zdánlivý příkon (kVA) 

K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

cos  průměrný účiník spotřebičů (0,5 – 0,8) 

P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kVA) 

 P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kVA) 

 P3  součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kVA) 
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Výkon elektromotoru 

Název stroje Příkon [kW] [ks] [kW] 

Míchačka LESCHA S 230 HR 1,60 2 3,20 

Bruska MAKITA GA4530 0,72 2 1,44 

Svářecí invertor OMICRON GAMA 160 5,00 2 10,00 

Ruční pila MAKITA 5604R 0,95 3 2,85 

Ponorný vibrátor PERLES CMP 2,00 2 4,00 

Pila na tvárnice DEWALT DWE397 1,70 4 6,80 

P1 - Celkový příkon elektromotoru: 28,29 kW 

 

Tabulka 12. – Tabulka příkonů elektromotoru 

 

Vnější osvětlení 

Druh osvětlení 
Příkon 

[kW/km] 
[km] [kW] 

Osvětlení skládek a skladů materiálu 2,00 0,10 0,20 

Osvětlení příjezdových cest 3,00 0,35 1,05 

P2 - Celkový příkon vnějšího osvětlení: 1,25 kW 

 

Tabulka 13. – Tabulka příkonů vnějšího osvětlení 
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Vnitřní osvětlení 

Druh osvětlení 
Příkon 

[kW/m
2
] 

[m
2
] [kW] 

Obytná buňka 0,020 74 1,48 

Umývárna 0,010 15 0,15 

Uzamykatelný sklad 0,030 11 0,33 

P3 - Celkový příkon vnitřního osvětlení: 1,96 kW 

 

Tabulka 14. – Tabulka příkonů vnitřního osvětlení 

 

S = (1,1/0,65)*(0,7  * 28,29 + 1,0 * 1,25 + 0,8 * 1,96) = 38,28 kVA 

 

 Vnitrostaveništní rozvod NN bude veden v zemi, aby byl chráněn proti přejetí nebo 

přestřižení. V určitých místech může být veden v chráničkách po oplocení. 

 Připojení spotřebičů na rozvod uvnitř objektu bude zajištěno pomocí rozvodných 

skříní. V případě potřeby se z nich vyvede prodlužovací kabel. 

 Osvětlení na staveništi bude zajištěno pomocí dočasných stožárových halogenových 

lamp, napojených na samostatnou přípojku chráněnými rozvody. 

 

5.3.4.2 Zásobování staveniště vodou 

 

 Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600)   l/s 

 

 Qn  vteřinová spotřeba vody 

 Pn  spotřeba vody v l na směnu 

 Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 
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Vteřinová potřeba vody 

Odběrné místo Pn [l/směna] Kn [-] t [hod] 

Spádová míchačka 80 1,6 0,2 

Umývárny (sprchy) 240 2,7 0,2 

Qn – Vteřinová spotřeba vody: 1,078 l/s 

 

Tabulka 15. – Tabulka vteřinové potřeby vody 

 

Dimenzování: 

 Pro vteřinovou spotřebu vody Qn = cca 1,1 l/s, odpovídá průměru potrubí hodnota  

Js = 32 mm. 

 

5.4 Časově ekonomické zhodnocení 
 

 Veškeré dopravní, manipulační prostředky a stroje jsou ve vlastnictví stavební firmy 

provádějící výstavbu zařízení staveniště. Obytné buňky a mobilní kontejner rovněž náleží 

stavební firmě provádějící výstavbu. 

Nákladové položky zařízení staveniště 
Název Cena/MJ Množství  Cena [Kč] 

Štěrkopískový 

podsyp 8 – 16 mm 
330 Kč/t 955,5 t 315 315,- 

Železobetonový 

panel 
2 590 Kč 549 ks 1 421 910,- 

Pronájem oplocení 4,3 Kč/bm/den 377bm/370dní 599 807,- 

Cena celkem: 2 337 032,- 

Tabulka 16. – Tabulka nákladových položek zařízení staveniště 

 Pohonné hmoty strojů a mzdy zaměstnanců nejsou započítány. Cena pronájmu 

oplocení zahrnuje i samotnou dopravu a montáž. 

 Doba výstavby zařízení staveniště je odhadnuta přibližně na 3 týdny. 



96 
 

5.5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

 Při provádění výstavby zařízení staveniště musí být zejména dodrženo: 

 

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

 a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní 

 prostředí. 

-  Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

-  Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

 požadavcích na stavby. 

-  Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

 zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 

 č. 441/2004 Sb. 

-  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

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

 

 Podrobněji řešeno v samostatné kapitole č. 9 – „Bezpečnost práce řešené technologické 

etapy“. 

 

 

5.6 Ekologie 
 

 Veškerý odpad, který vznikne na staveništi během výstavby, bude skladován 

v kontejnerech, aby nemohlo dojít k průsaku nepříznivých látek do půdy, či podzemní vody. 

Po dokončení výstavby bude odpad zlikvidován dle zákona o odpadech předáním odborné 

firmě k likvidaci, která zajistí odvoz kontejnerů. Při každém převzetí kontejneru bude 

vystaven doklad o přejímce a odpovědnosti za likvidaci odpadu, který bude založen  

do stavebního deníku. 
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 Nakládání s odpady: 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 

účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

 

Tabulka odpadů 

Název Kód Způsob likvidace 

Ocel 17 04 05 Kovošrot 

Beton 17 01 01 Třídění, eko. likvidace 

Dřevo 17 02 01 Třídění, eko. likvidace 

Směsný komunální 

odpad 
20 03 01 Kontejner na kom. odpad 

 

Tabulka 17. – Tabulka odpadů pro zařízení staveniště 

 

5.7 Zdroje 
 

- http://www.zpsv.cz  

- http://www.svp.cz 

- http://kontejnerovatechnika.cz 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

- Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států  

pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu  

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 

-   Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí. 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády 

 č. 441/2004 Sb. 

-  Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. 
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 Časový plán pro danou technologickou etapu je řešen v samostatné příloze  

č. 6 – „Časový plán výstavby“. 
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7.1  Autojeřáb TEREX AC 60/3 (L) 
  

 Autojeřáb bude sloužit k montáži železobetonového montovaného skeletu  

a k montáži stropních panelů Spiroll. Dále bude sloužit k pomocné vertikální dopravě palet se 

zdícími tvárnicemi do vyšších pater. Autojeřáb se bude po staveništi pohybovat podle potřeby 

při montáži jednotlivých prvků a nasazen bude po celou dobu výstavby hrubé vrchní stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33. – Mobilní jeřáb Terex AC 60/30 (L) 

 

Technické a geometrické parametry 

- Maximální nosnost: 60 t 

- Transportní hmotnost: 36 t 

- Maximální cestovní rychlost: 85 km/h 

- Maximální vyložení: 40 m 

- Délka stroje: 11,63 m 

- Výška stroje: 3,90 m 

- Šířka stroje: 2,25 m 
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Typ pneumatik 

Výškový rozměr (mm) 

A B C D 

16,00 x 25 3900 2710 1781 3817 

 

Tabulka 18. – Výškové rozměry autojeřáub Terex AC 60/3 (L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34. – Autojeřáb Terex AC 60/3 (L) – boční pohled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35. – Autojeřáb Terex AC 60/3 (L) – horní pohled 
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Obrázek 36. – Zátěžový diagram autojeřábu Terex AC 60/3 (L) s vyznačením nejkritičtějších 

břemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 19. – Únosnost autojeřábu Terex AC 60/3 (L) s vyznačením nejkritičtějších břemen 



105 
 

7.2  Tahač MAN TGX 18.440 
  

 Tahač MAN bude sloužit v soupravě s návěsem Schmitz - plato k přepravě sloupů, 

ztužujících průvlaků montovaného skeletu a stropních panelů Spiroll. V soupravě 

s roztahovacím návěsem Faymonville bude přepravovat předpjaté železobetonové vazníky 

montovaného skeletu. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37. – Tahač MAN TGX 18.440 

Technické a geometrické parametry 

- Výkon: 321 kW 

- Pohon: 4x2 

- Provozní hmotnost: 7,06 t 

 

7.2.1  Návěs Schmitz - plato 

 Valníkový návěs Schmitz bude sloužit v soupravě s tahačem MAN TGX 18.440 

k přepravě sloupů, ztužujících průvlaků montovaného skeletu a stropních panelů Spiroll. 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 38. – Návěs Schmitz – plato 
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Technické a geometrické parametry 

- Délka ložné plochy: 13,62 m 

- Šířka ložné plochy: 2,50 m 

- Ložná výška nad vozovkou: 1,37 m 

- Nosnost: 26 t 

- Provozní hmotnost: 6,6 t 

 

7.2.2   Roztahovací návěs Faymonville Telemax 

 Roztahovací návěs Faymonville bude v soupravě s tahačem MAN TGX 18.440 

sloužit k přepravě železobetonových předpjatých vazníků. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 39. – Roztahovací návěs Faymonville Telemax 

 

 

Technické a geometrické parametry 

- Délka ložné plochy: 13,50 – 35,40 m 

- Šířka ložné plochy: 2,54 m 

- Ložná výška nad vozovkou: 1,23 m 

- Nosnost: 50 t 

- Provozní hmotnost: 11,5 t 
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Obrázek 40. – Roztahovací návěs Faymonville Telemax – schéma 

 

 

7.3 Autodomíchávač s čerpadlem SCHWING STETTER 

 FBP 26 
 

 Autodomíchávač s čerpadlem bude na stavbě sloužit k betonáži pozedních věnců, 

případně k dobetonování spár mezi panely Spiroll. Bude na staveniště nasazován podle 

potřeby. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 41. – Autodomíchávač s čerpadlem  SCHWING STETTER FBP 26 
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Technické a geometrické parametry 

- Maximální dopravní výkon: 61 m
3
/h 

- Maximální tlak: 71 bar 

- Vertikální dosah: 25,73 m 

- Horizontální dosah: 21,58 m 

- Pracovní rádius: 365° 

- Jmenovitý obsah: 7000 l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 42. – Pracovní schéma autodomíchávače s čerpadlem SCHWING STETTER FBP 26 
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7.4 Nákladní automobil IVECO EUROTRAKKER 310 

 valník s hydraulickou rukou PALFINGER PK 42002 
 

 Nákladní automobil IVECO s hydraulickou rukou bude průběžně na stavbu přivážet 

palety se zdícím materiálem, překlady a výztuž do železobetonových věnců. Hydraulická ruka 

umožní složení materiálu na staveništní skládce k následnému použití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 43. – Nákladní automobil IVECO EUROTRAKKER 310 s hydraulickou rukou 

Palfinger PK 42002 

 

Technické a geometrické parametry 

- Hmotnost: 12 t 

- Nosnost: 14 t 

- Celková hmotnost: 26 t 

- Výkon 228 kW 

- Šířka korby 2,55 m 

- Délka korby 10,32 m 

 

 

 

 

Obrázek 44. – Schéma hydraulické ruky Palfinger PK 42002 
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Obrázek 45. – Rozměry hydraulické ruky Palfinger PK 42002 

 

Technické a geometrické parametry 

- Maximální nosnost: 12 t 

- Maximální hydraulický rozsah: 25,2 m 

- Maximální provozní tlak: 365 bar 

- Otočný rozsah: neomezený 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46. – Zatěžovací diagram hydraulické ruky Palfinger PK 42002 
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7.5 Montážní plošina MP 16 – AVIA – 2x 
  

Montážní plošiny budou na stavbě sloužit primárně k osazování příčných ztužidel  

a ŽB vazníků při montáži skeletu.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 47. – Montážní plošina MP 16 – AVIA 

 

Technické a geometrické parametry 

- Maximální pracovní výška: 16,0 m 

- Maximální boční dosah: 8,1 m 

- Nosnost koše: 225 kg 

- Otoč ramene: neomezený 

- Celková hmotnost: 5600 kg 

- Přepravní délka: 8,6 m 

- Přepravní šířka: 2,17 m 

- Přepravní výška: 3,17 m 
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Obrázek 48. – Pracovní dosahy montážní plošiny MP 16 - Avia 

 

7.6 Dodávka FIAT DUCATO 
  

Dodávka Fiat Ducato bude na stavbě sloužit nárazově k dopravě doplňkových materiálů  

a k přepravě ručních nástrojů pro montáž a výstavbu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 49. – Dodávka Fiat Ducato 
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Rozměry nákladového prostoru (mm) Rozvor 4035 

A 2172 

B 1870 

C 3705 

D 1422 

E 550 

 

Tabulka 20. – Rozměry nákladového prostoru dodávky Fiat Ducato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 50. – Nákladový prostor dodávky Fiat Ducato 

 

Technické a geometrické parametry 

- Objem nákladového prostoru: 15,0 m
3
 

- Zadní dveře š/v.: 1562/2030 mm 

- Boční dveře š/v: 1250/1755 mm 

- Max. nosnost vozidla: 1655 kg 

- Max. zatížení přední nápravy: 1850 kg 

- Max. zatížení zadní nápravy: 2500 kg 

- Největší celková hmotnost vozidla: 3500 kg 
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7.7 Nosič kontejnerů AVIA D120 L 
 

 Nosič kontejnerů bude na stavbě nasazován nárazově podle potřeby. Bude sloužit 

k odvozu stavebního odpadu v přepravním kontejneru. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 51. – Nosič kontejnerů Avia D120 L 

Hlavní rozměry vozu Avia D120 L (mm) 

A B C D E F 

3900 1620 6745 4900 1900 1740 

 

Tabulka 21. – Rozměry nosiče kontejnerů Avia D120 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 52. – Nosič kontejnerů Avia D120 L – schéma bočního, čelního a zadního pohledu 
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7.7.1   Kontejner 

  Kontejner bude sloužit jako nástavba na nosič kontejnerů Avia D120 L a bude  

na staveniště nasazován po celý průběh výstavby. 

Rozměry kontejneru (mm) 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

5000 4700 2306 2150 1947 1600 

  

Tabulka 22. – Rozměry kontejneru 

 

 

 

 

 

Obrázek 53. – Schéma kontejneru 

 

Technické a geometrické parametry 

- Nosnost kontejneru: 10 t 

- Hmotnost kontejneru: 1179 kg 

- Objem: 16 m
3
 

- Celková hmotnost soupravy: 13,2 t 

- Pohon: 4x4 
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7.8 Míchačka LESCHA S 230 HR 
 

 Míchačka bude na staveništi po celou dobu výstavby a bude sloužit především  

pro míchání maltového lože k osazování prvků montovaného skeletu a k míchání zdící  

a zakládací malty pro etapu zděných konstrukcí. 

 

 

 

 

 

Obrázek 54. – Spádová míchačka Lescha S 230 HR 

 

Technické a geometrické parametry 

- Objem bubnu: 230 l 

- Hmotnost: 126,5 kg 

- Příkon: 1600 W 

- Elektrický pohon: 220 V 

- Rozměry: 155 x 83 x 144 cm 

 

7.9 Bruska MAKITA GA4530 
 

 Bruska Makita bude využívána na stavbě ke krácení ocelových prutů výztuže  

do železobetonových věnců. 

 

 

 

Obrázek 55. – Bruska Makita GA4530 
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Technické a geometrické parametry 

- Rozměry: 266 x 128 x 103 mm 

- Hmotnost: 1,8 kg 

- Příkon: 720 W 

 

7.10 Svářecí inventor OMICRON GAMA 160 
 

 Svářecí invertor Omicron Gama 160 bude na stavbě využit ke svařování zálivkové 

výztuže stropních panelů Spiroll a železobetonových věnců.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 56. – Svářecí invertor Omicron Gama 160 

 

Technické a geometrické parametry 

- Max. svářecí proud: 160 A 

- Hmotnost: 5,1 kg 

- Rozměry: 125 x 200 x 225 mm 

- Příkon: 5 kW 
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7.11 Ponorný vibrátor PERLES CMP 
 

 Ponorný vibrátor bude sloužit k zhutnění betonu v železobetonových věncích.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 57. – Ponorný vibrátor Perles CMP 

 

Technické a geometrické parametry 

- Napětí: 230 V 

- Hmotnost: 6 kg 

- Výkon: 2 kW 

- Rozměry: 325 x 145 x 220 mm 

 

7.12 Ruční pila MAKITA 5604R 
 

 Ruční okružní pila Makita bude využívána k tvorbě bednění pro železobetonové 

věnce.  

 

 

 

 

 

Obrázek 58. – Ruční okružní pila Makita 5604R 
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Technické a geometrické parametry 

- Příkon: 950 W 

- Hmotnost: 3,6 kg 

- Napětí: 230 V 

 

 

7.13 Pila na tvárnice DEWALT DWE397 
 

 Pila bude využívána při etapě zdění pro krácení tvárnic, dle projektové dokumentace. 

 

 

 

Obrázek 59. – Pila na cihly deWalt DWE397 

 

Technické a geometrické parametry 

- Příkon: 1700 W 

- Hmotnost: 5,5 kg 

- Napětí: 397 V 
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 Souhrn jednotlivých kontrol všech zkušebních plánů je shrnut v samostatné příloze  

č.6 – „Kvalitativní požadavky a jejich zajištění“. 

 

8.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

 PRO MONTOVANÝ SKELET 
 

8.1.1   Vstupní kontrola 

 

8.1.1.1  KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 Stavbyvedoucí a technický dozor investora provede kontrolu úplnosti a správnosti 

projektové dokumentace. Dále zkontrolují, jakým způsobem bude nakládáno s odpady a jak 

bude řešena ochrana životního prostředí. Zkontrolují výpis dopravených prefabrikovaných 

prvků, jejichž počet a rozměry musí být shodné s projektovou dokumentací. 

 

8.1.1.2  KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu kompletnosti  

a provedení předchozích prací. Dále se provede kontrola bezpečnosti na pracovišti. Pracoviště 

musí být čisté a nesmí obsahovat nic, co by bránilo výstavbě. 

 

8.1.1.3  KONTROLA PROVEDENÍ ZÁKLAD. KONSTRUKCÍ 

 Stavbyvedoucí a geodet zkontrolují správné vytýčení, provedení základových 

konstrukcí a odchylky od projektové dokumentace. Kontrolu provedou pomocí nivelačního 

přístroje a vodováhy. Rovinnost nadbetonávky v zhlaví pilot nesmí přesáhnout ±5 mm  

na 2 m lati. Dále se kontroluje tuhost, celistvost a případné poškození základů. 

 

8.1.1.4  KONTROLA DODANÝCH DÍLCŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují počet, celistvost a rozměry dodaných 

prefabrikovaných prvků, které musí být v souladu s projektovou dokumentací. Kontrola 

rozměrů bude provedena pomocí měřícího pásma. V případě poškození prvku trhlinami, 

prasklinami nebo nadměrným průhybem nebudou prvky do konstrukce použity. 
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8.1.1.5  KONTROLA SKLADOVÁNÍ DÍLCŮ 

 Stavbyvedoucí kontroluje, zda je skládka rovná a dostatečně odvodněná. Na skládce 

musí být rozmístěny dřevěné podkladky v rozměrech 100 x100 mm, na které se budou ukládat 

jednotlivé prvky skeletu. Umístění skládky musí být v dosahu zvedacího mechanismu.  

Po složení prvků provede stavbyvedoucí kontrolu dodržení minimálních uliček mezi prvky, 

aby byla umožněna bezproblémová práce vazačů. Průchozí uličky mezi prvky musí být 

minimálně 750 mm a neprůchozí 350 mm. Veškeré prvky, vyjma sloupů, budou uskladněny 

v poloze, ve které budou později montovány do konstrukce. Vazníky budou montovány přímo 

z dopravního prostředku, tudíž nebudou uskladněny na staveništních skládkách. Prvky 

nebudou skladovány na sebe a žádný z nich nepřekročí povolenou výšku skladování 1,5 m. 

 
8.1.1.6  KONTROLA PRACOVNÍKŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontroluje způsobilost zaměstnanců pro vykonávání 

jednotlivých činností. Pracovníci musí mít potřebné pracovní i ochranné vybavení a musí být 

proškoleni o BOZP. Dále provedou kontrolu, zda mají potřebná oprávnění k provádění 

jednotlivých činností. Zejména se jedná o vazačský, svářečský a strojní průkaz obsluhy 

jeřábu. 

 

8.1.1.7  KONTROLA STROJNÍ SESTAVY 

 Odpovědný strojník zkontroluje, zda je stroj v dobrém technickém stavu, jestli 

nedochází k úniku provozních kapalin a jestli nejsou porušeny žádné části stroje, které by 

bránili bezpečnému a plynulému chodu stroje při práci. Pohyblivé a elektrické části stroje 

musí být opatřeny krytem. 

 
8.1.2   Mezioperační kontrola 

 
8.1.2.1  KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

 Mistr zkontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením 

prací. Podmínky, které musí být splněny pro montáž prefabrikovaného skeletu, jsou uvedeny 

v technologickém předpisu. Teplota vzduchu nesmí při tvrdnutí zálivkové směsi klesnout  

pod 5°C. Při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s je nutno práce pozastavit. Při provádění prací 

musí být viditelnost minimálně 30 m. 
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8.1.2.2  KONTROLA ZAHÁKNUTÍ DÍLCE 

 Vazač provede kontrolu připravenosti dílce správného dílce, zda není poškozen  

a je dodrženo správné zaháknutí dílce. Prvek musí být před zaháknutím zbaven prachu  

a jiných nečistot. 

 
8.1.2.3  KONTROLA POSTUPU MONTÁŽE 

 Stavbyvedoucí a mistr budou průběžně kontrolovat správnost postupu montáže dle 

technologického předpisu a souladu usazování prvků dle projektové dokumentace. Během 

manipulace dohlíží na dodržování postupného zvedání (viz technologický předpis) pro 

ustálení prvků. 

 
8.1.2.4  KONTROLA GEOMETRIE OSAZENÝCH DÍLCŮ 

 Stavbyvedoucí, mistr a geodet provedou kontrolu správnosti osazení jednotlivých 

dílců. Měření provedou pomocí nivelačního přístroje. Odchylky ve svislém směru musí být 

dodrženy v rozmezí ±20 mm na výšce sloupu a ve vodorovném směru ±10 mm. Odchylka 

rovinnosti uložení při osazování vazníku je ±5 mm na 2 m. 

 

8.1.2.5  KONTROLA SVARŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontroluje správné provedení a kompletnost svarů. 

Svařovaná místa musí být očištěna od prachu a rzi. Pracovníci musí mít platné svářečské 

průkazy. 

 

8.1.2.6  KONTROLA PROVEDENÍ A ZAVIBROVÁNÍ STYKŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu svarových spojů výztuže, kvalitu osazení 

prvků a zalití zálivkovou směsí. Při provádění zálivek za nepříznivých klimatických 

podmínek bude nutné provést ochranná opatření (zakrytí, ohřívání, nemrznoucí přísady). 

Zkontrolují kvalitu zavibrování, jestli budou provedeny minimálně dva vpichy po dobu 

5 vteřin. 

 

 

 

 

 

 



124 
 

8.1.3   Výstupní kontrola 

 

8.1.3.1  KONTROLA GEOMETRIE 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora spolu s geodetem kontrolují, zda je 

osazení provedeno v souladu s projektovou dokumentací. Zda jsou dodrženy limitní odchylky 

rovinnosti konstrukce. 

 

8.1.3.2  KONTROLA KOMPLETNOSTI KONSTRUKCE 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují, zda je zajištěna tuhost 

konstrukce ve všech směrech. Zda jsou všechny prvky osazeny v souladu s projektovou 

dokumentací a zda výsledná konstrukce splňuje statické i estetické požadavky. 
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8.2 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

 PRO ZDĚNÉ KONSTRUKCE 

 

8.2.1   Vstupní kontrola 

 

8.2.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 Stavbyvedoucí a technický dozor investora provede kontrolu úplnosti a správnosti 

projektové dokumentace. Zkontrolují nakládání s odpady a dodržení podmínek pro ochranu 

životního prostředí. 

 

8.2.1.2  KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 

 Stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontroluje kompletnost a provedení 

předchozích prací, tj. zhotovení první fáze výstavby, montovaného skeletu. Dále provedení 

základových konstrukcí a úprav podkladů před započetím prací. Po té zkontrolují, jestli  

je pracoviště čisté, bezpečné a zda nic nebrání započetí zdících prací. 

 

8.2.1.3  KONTROLA GEOMETRICKÉ PŘESNOSTI 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu geometrie 

podkladu pro započetí zdění. Musí být dodržena maximální povolená odchylka rovinnosti 

podkladních konstrukcí, která je stanovena na ±20 mm na 2 m dlouhé lati. 

 
8.2.1.4  KONTROLA KVALITY DODANÉHO MATERIÁLU 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu dodaného 

materiálu. Jedná se zejména o zdící prvky, kde zkontrolují kvalitu, nepoškozenost, počet  

a druh, který musí být shodný s dodacím listem a projektovou dokumentací. Zdící tvárnice 

musí splňovat předepsané rozměry výrobcem. Na tomto základě provede stavbyvedoucí 

namátkovou kontrolu několika kusů tvárnic z každé palety. Obdobnou kontrolu provedou  

u systémových překladů a zdící malty. Pytle se zdící maltou nesmí být potrhané ani nasáklé 

vodou. Tloušťka žeber u obvodových stěn musí být nejméně 20 mm a u vnitřních stěn 

nejméně 14 mm 
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Obrázek 60. – Měřená místa na zdícím prvku 

 

ROZMĚRY MEZNÍ ODCHYLKA 
Délka ±15 mm 

Šířka a výška ±5 mm 

Přímost a zakřivení 0,5% délky, max. 10 mm 

 

Tabulka 23. – Mezní odchylky rozměrů překladů 

 

8.2.1.5  KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují, zda povrch skládky, na kterém budou uskladněny 

palety s materiálem pro zdění je rovný a dostatečně odvodněný, aby nedocházelo k nasáknutí 

dřevených palet vodou. Dále provedou kontrolu rozmístění palet na staveništní skládce, jestli 

jsou dodrženy povolené uličky. U průchozích se jedná o šířku 750 mm a u neprůchozích  

350 mm. V případě, kdy budou palety uskladněny z dopravního prostředku přímo na stropní 

konstrukci vyšších pater, musí být zkontrolováno rozmístěni, aby nedocházelo k přetížení 

stropu. 

 

8.2.2   Mezioperační kontrola 

 
8.2.2.1  KONTROLA PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ 

 Mistr provede kontrolu klimatických podmínek po příchodu na stavbu popř. před 

zahájením prací. Podmínky, při kterých lze provádět zdění jsou uvedeny v technologickém 

předpisu. Teplota vzduchu musí být v rozmezí 5 – 25 °C. Práce se zdící a zakládací maltou 

nesmí probíhat při teplotách nižších než 5 °C. Při práci ve vyšších podlažích nesmí překročit 
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rychlost větru 8 m/s. V tomto případě musí být práce přerušena. Stejně tak nesmí být snížená 

viditelnost a nesmí pršet. 

 

8.2.2.2  KONTROLA PRACOVNÍKŮ 

 Mistr zkontroluje pracovníky, zda jsou při provádění prací vybaveni ochrannými  

a příslušnými pracovními pomůckami. Výpis pomůcek je dostupný v technologickém 

předpisu. Pracovníci nesmí být pod vlivem alkoholu ani jiných omamných látek, které by 

snižovali jejich výkonnost a bezpečnost při práci. 

 
8.2.2.3  KONTROLA VYTÝČENÍ ZDIVA 

 Stavbyvedoucí, mistr a geodet kontrolují správnost vytýčení polohy zdí, které musí 

být v souladu s projektovou dokumentací. Tuto kontrolu provedou pomocí nivelačního 

přístroje a měřícího pásma. 

 

8.2.2.4   KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACE 

 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správnost provedení izolace proti tlakové vodě  

a správné pokládání hydroizolace Fatrafol. Musí být dodrženy předepsané přesahy v rozměru 

150 mm. 

 

8.2.2.5 KONTROLA ZALOŽENÍ PRVNÍ ŘADY ZDIVA 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují správnost osazení rohových tvárnic a rovinnost 

založení první řady zdiva. Rovinnost se měří pomocí latě, vodováhy a provázku. 

 

8.2.2.6  KONTROLA DODRŽENÍ VAZEB ZDIVA 

 Stavbyvedoucí a mistr průběžně provádí kontrolu zdění. Zejména jestli jsou 

dodržovány vazby zdiva, jak udává výrobce. 

 

8.2.2.7  KONTROLA PROVEDENÍ OTVORŮ VE ZDIVU 

 Stavbyvedoucí a mistr provádí průběžnou kontrolu umístění, pravoúhlosti a rozměrů 

otvorů ve zdech dle projektové dokumentace. V případě osazení ocelových zárubní,  

se provede kontrola jejich umístění a zajištění ochrany prahové spojky, aby nedocházelo 

k prohnutí a deformaci zárubně. 
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8.2.2.8  KONTROLA OSAZENÍ PŘEKLADŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr průběžně kontrolují správné osazování a umístění 

jednotlivých překladů ve zdivu. Překlad musí být uložen do maltového lože. V případě 

vysokých překladů Porotherm se musí zajistit drátkem proti překlopení. 

 

8.2.2.9  KONTROLA PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ 

 Stavbyvedoucí a mistr v průběhu zdění kontrolují rovinnost a svislost provádění 

konstrukce. Povolené odchylky jsou znázorněny v tabulce. Tloušťka ložné spáry u cihelných 

bloků POROTHERM vyzdívaných na tenkovrstvou maltu je 1-2 mm, ložná spára musí být 

po celé délce vyplněna. Svislá spára je prováděna na sucho pomocí systému pero-drážka. 

Stejně tak u systému Ytong. Cihelné bloky pokládají na sraz a jednotlivé zuby do sebe 

zapadnou a tím vytvoří pevný spoj. Při provádění kontrolujeme navlhčení horní řady cihel, 

aby nedocházelo k odebírání vlhkosti z maltové směsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 61. – Maximální dovolené svislé odchylky 
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8.2.2.10  KONTROLA LEŠENÍ 

 Stavbyvedoucí a mistr kontrolují správné umístění, pevnost a stabilitu lešení, dále 

kontrolují správnou výšku zábradlí, které musí dosahovat hranice 1,1 m a zarážky u podlahy 

vysoké min 0,15 m. Kontroluje se správné kotvení do zdiva, osazení podlážek s průlezy tak, 

aby nebyly dva nad sebou a nemohlo dojít k pádu do velké hloubky. 

 

8.2.3  Výstupní kontrola  

 
8.2.3.1  KONEČNÁ KONTROLA GEOMETRIE 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora zkontrolují, zda je zdivo provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací a zda jsou dodrženy limitní odchylky rovinnosti  

a svislosti konstrukce. 

 

8.2.3.2  KONTROLA DODRŽENÍ VAZEB ZDIVA 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu, zda byly 

dodrženy vazby cihelných bloků v souladu s návrhem výrobce. 

 

8.2.3.3 KONTROLA PROVEDENÍ OTVORŮ 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora kontrolují správnost umístění, 

rozměry a pravoúhlost otvorů ve zdivu. Povolené odchylka pro otvory do délky 3 m  

je stanovena na ±12 mm a pro otvory 3-6 m je stanovena na ±16 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 24. – Maximální povolené odchylky pro zdění 
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8.3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

 PRO MONTOVANÝ STROP – SPIROLL 
 

8.3.1  Vstupní kontrola 

 

8.3.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provede kontrolu úplnosti  

a správnosti projektové dokumentace. Zkontrolují nakládání s odpady a dodržení podmínek 

pro ochranu životního prostředí. 

 

8.3.1.2  KONTROLA PŘIPRAVENOSTI PRACOVIŠTĚ 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu kompletnosti  

a provedení předchozích prací. Dále se provede kontrola bezpečnosti na pracovišti. Pracoviště 

musí být čisté a nesmí obsahovat nic, co by bránilo výstavbě. Po té může dojít k přejímce 

pracoviště. Záznam o přejímce se zapíše do stavebního deníku. 

 

8.3.1.3  KONTROLA PROVEDENÍ SVISLÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora zkontrolují kvalitu a úplnost 

provedení svislých nosných konstrukcí. Zejména se jedná o zděné konstrukce, které musí 

splňovat podmínky rovinnosti zmíněné v kontrolním a zkušebním plánu pro zdění. Dále 

provedou kontrolu vzdálenosti protilehlých stěn, na kterých budou uloženy panely. Půdorysné 

rozměry musí být v souladu s projektovou dokumentací. Po té provedou kontrolu poslední 

řady cihel, jestli není povrch, na který budou panely ukládány poškozený a jestli nedochází 

k převýšení mezi protilehlými stěnami. 

 

8.3.1.4  KONTROLA DODANÝCH STROPNÍCH DÍLCŮ 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora zkontrolují v první řadě počet  

a rozměry dodaných prvků, které musí být v souladu s dodacím listem a projektovou 

dokumentací. V další fázi zkontrolují kvalitu samotných panelů. Zda nejsou poškozeny a zda 

jejich vady nepřesahují zásady dané výrobcem. 
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Tabulka 25. – Dovolené rozměrové tolerance panelů Spiroll 

 

8.3.1.5  KONTROLA SKLADOVÁNÍ STROPNÍCH DÍLCŮ 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu skladování 

stropních panelů na staveništních skládkách, které musí být zpevněné a odvodněné. Panely 

můžou být skladovány do maximální výšky 1,5 m. Musí být uloženy na dřevěných 

podkladkách 100 x 100 mm. Stejně tak se budou tyto podkladky vkládat mezi jednotlivé 

panely, aby bylo vazačům umožněno snadné upevnění prvku do zvedacího mechanismu. Mezi 

složenými panely musí být dodrženy rozměry uliček. U průchozích uliček se jedná o 750 mm 

a u neprůchozích 350 mm. Dovolený způsob skladování je znázorněn v technologickém 

předpisu pro montovaný strop Spiroll. 

 

8.3.1.6  KONTROLA DODÁVKY OCELOVÉ VÝZTUŽE 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora zkontrolují dodané pruty ocelové 

výztuže, která bude použita do zálivkových spár mezi panely a do železobetonových věnců. 

Veškerá výztuž musí být shodná s dodacím listem a projektovou dokumentací. Kontroluje se 

zejména počet, průměry, označení a jejich kvalita. 

 

8.3.1.7  KONTROLA SKLADOVÁNÍ OCELOVÉ VÝZTUŽE 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu skladování 

ocelové výztuže. Výztuž bude skladována na dřevených podkladkách, aby nedocházelo  

ke styku se zeminou a následnému znehodnocení výztuže korozí. Podkladky budou od sebe 

vzdáleny maximálně 1 m, aby se výztuž příliš neprohýbala. Výztuž, která by podlehla 

nadměrné korozi nebo by byla jinak mechanicky či chemicky poškozená, nesmí být  

do konstrukce použita. Pruty musí být od sebe odděleny podle průměru a musí být řádně 

označeny štítkem. 
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8.3.1.8  KONTROLA STROJNÍ SESTAVY 

 Odpovědný strojník zkontroluje, zda je stroj v dobrém technickém stavu, jestli 

nedochází k úniku provozních kapalin a jestli nejsou porušeny žádné části stroje, které by 

bránili bezpečnému a plynulému chodu stroje při práci. Pohyblivé a elektrické části stroje 

musí být opatřeny krytem. 

 
8.3.1.9  KONTROLA PRACOVNÍKŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontroluje způsobilost zaměstnanců pro vykonávání 

jednotlivých činností. Pracovníci musí mít potřebné pracovní i ochranné vybavení a musí být 

proškoleni o BOZP. Dále provedou kontrolu, zda mají potřebná oprávnění k provádění 

jednotlivých činností. Zejména se jedná o vazačský, svářečský a strojní průkaz obsluhy 

jeřábu. Pracovníci nesmí být pod vlivem alkoholických, ani jiných omamných látek, které by 

snižovali pracovní výkonnost a bezpečnost při práci. 

 

8.3.1.10  KONTROLA DODÁVKY A SKLADOVÁNÍ BEDNĚNÍ 

 Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu dodaných dílců bednění. Rozměry a počet 

dílců musí být v souladu s dodacím listem a projektovou dokumentací. Zásady pro skladování 

bednění jsou obdobné jako pro skladování ostatních materiálů. Musí být izolovány od vlhkosti 

a chráněny před mechanickým poškozením. Prvky bednění budou uskladněny  

na staveništních skládkách. 

 

8.3.2   Mezioperační kontrola 

 
8.3.2.1  KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

 Mistr zkontroluje klimatické podmínky po příchodu na stavbu popř. před zahájením 

prací. Podmínky, které musí být splněny pro montáž stropních panelů, jsou uvedeny  

v technologickém předpisu. Teplota vzduchu nesmí při tvrdnutí zálivkové směsi klesnout pod 

5°C. Při rychlosti větru vyšší jak 8 m/s je nutno práce pozastavit. Při provádění prací musí být 

viditelnost minimálně 30 m. 

 

8.3.2.2  KONTROLA ZAHÁKNUTÍ DÍLCE 

 Stavbyvedoucí a odpovědní vazači zkontrolují před zavěšením stav dílce. Dílec 

nesmí být poškozený a musí být před zavěšením řádně očištěn. Dále bude dohlídnuto  

na provedení postupného zdvihu, kterým se zkontroluje správně zavěšení dílce. Nebude nutné 
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provádět seřízení vázacích prostředků, protože montáž bude provedena pomocí samosvorných 

kleští. Pouze bude zkontrolováno správné upnutí dílce kleštinami. 

 

8.3.2.3  KONTROLA ULOŽENÍ PANELŮ SPIROLL 

 Stavbyvedoucí a mistr provedou kontrolu správného uložení panelů, které musí být 

v souladu s projektovou dokumentací. Bude provedena kontrola délky uložení stropních 

panelů, kterou měří mistr nebo stavbyvedoucí pomocí svinovacího metru. Panely musí být 

uloženy do maltového lože z cementové malty. Minimální hodnota uložení je 100 – 150 mm  

v závislosti na délce panelu, při uložení menším než 100 mm je nutné ověření únosnosti 

statickým výpočtem. 

 
8.3.2.4  KONTROLA BEDNĚNÍ VĚNCŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují správný postup bednění věnců. Jejich rozměry  

a těsnost bednění, aby nedocházelo k úniku betonové směsi. Bednění musí být správně 

zajištěno, aby nedošlo k vytlačení bednících prvků betonem, při vibrování. 

 

8.3.2.5  KONTROLA VYZTUŽENÍ VĚNCŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontroluje správné uložení výztuže do bednění věnců. 

Uložení musí být shodné s výkresy výztuže v projektové dokumentaci. Musí být zejména 

dodrženo krytí výztuže, vzdálenost třmínků a správné vyztužování rohů. 

 

8.3.2.6  KONTROLA ULOŽENÍ ZÁLIVKOVÉ VÝZTUŽE 

 Stavbyvedoucí a mistr provede kontrolu spár, do kterých bude uložena zálivková 

výztuž. Ze spár mezi panely musí být odstraněny veškeré nečistoty. Zametání prachy a jiných 

nečistot na povrchu uložených panelů nesmí být rozhodně směřováno do spár mezi panely. 

Do takto připravených spár může být vložena zálivková výztuž, která bude ukotvena  

do pozedních věnců. 

 

8.3.2.7  KONTROLA PROVEDENÍ CEMENTOVÉ ZÁLIVKY 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují, zda je teplota pro provedení kvalitní cementové 

zálivky vyšší +5 °C. Pro kontrolu pevnosti budou zhotoveny zkušební vzorky tvaru krychle  

o délce hrany 150 mm. Po 28 dnech bude provedena zkouška jejich pevnosti  

dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu (Pevnost v tlaku zkušebních těles). 

ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu (Zkouška rozlití). 
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8.3.2.8  KONTROLA OŠETŘOVÁNÍ SPÁR A ODBEDŇOVÁNÍ VĚNCŮ 

 Stavbyvedoucí a mistr zkontrolují, zda je beton dostatečně ošetřen, aby nedocházelo 

k plastickému smršťování. Pro dostatečnou pevnost povrchu, dostatečnou trvanlivost 

povrchové vrstvy, ochranu před mrazem, ochranu před otřesy a nárazy, musí být zajištěno 

pozvolné vypařování vody z povrchu betonu a jeho povrch udržován vlhký. Ošetřování spár 

bude započato po dosažení takové pevnosti, tj. přibližně po 12 hodinách. Teplota povrchu 

betonu nesmí klesnout pod 0 °C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku  

fc > 5 MPa. Po dosažení této pevnosti je beton schopen odolávat mrazu. Na závěr provedou 

kontrolu správného odbedňování, aby při něm nedocházelo k poškození hotového věnce. 

 

8.3.3   Výstupní kontrola 

 

8.3.3.1  KONTROLA GEOMETRIE A ROVINNOSTI POVRCHU 

 Stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora provedou kontrolu, zda je poloha  

a geometrické uspořádání panelů Spiroll v souladu s projektovou dokumentací. Zkontroluje se 

konečná rovinnost panelů po dokončení montáže. 

 

8.3.3.2  KONTROLA PEVNOSTI BETONU 

 Stavbyvedoucí provede kontrolu dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu -

Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Odebere 3x zkušební vzorek za dobu betonování  

z autodomíchávače. Zkušební vzorek má objem přibližně 0,3 m3. Toto množství se klade  

do zkušebních forem ve tvaru krychle o délce hrany 150 mm, kde se následně zhutní pomocí 

vibrátoru nebo propichovací tyče. Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým 

druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí 

o teplotě cca 20 °C ± 5 °C minimálně 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, 

vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ± 2 °C nebo do prostředí  

s relativní vlhkostí vzduchu větší nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. 

 

8.3.3.3  KONTROLA POVRCHU BETONU 

 Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda  

na něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost 

povrchu. 
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9.1 Obecně 
 

9.1.1  Účel plánu BOZP 

 Plán BOZP je dokument, jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví 

na staveništi, eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí 

a předejít vzniku mimořádných událostí, havárií a požárů. 

 Jedná se o plán BOZP zpracovaný v přípravě stavby.  

 Plán BOZP je vypracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (§14 odst. 2 a §18 

odst. 1) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 

 Je nutné, aby byl pro tento objekt vypracován plán BOZP a zadavatel stavby je 

povinen určit odborně způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby. Důvody 

určení odborně způsobilého koordinátora BOZP jsou následující: 

Na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby. 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu – vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací  

na OIP v Ostravě nejpozději 8 dnů před předáním staveniště (oznámení musí být následně 

vyvěšeno na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavebních 

prací). 

 

 Plán BOZP je vypracován z následujících důvodů: 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

9.1.2  Rozsah platnosti 

 Tento plán je závazný pro všechny zhotovitele stavby, pro kterou je vypracován. 

S jeho obsahem musí být seznámeni všichni zhotovitelé stavby. O seznámení zhotovitelů 

s tímto plánem se provede písemný záznam. 
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9.2 Základní informace 

 

9.2.1  Základní informace o objektu 

NÁZEV STAVBY Výrobní závod firmy ALKONE a.s. 

MÍSTO STAVBY Bzenec, k.ú. Bzenec 

OBJEDNATEL ALKONE a.s., Senovážné náměstí 992/8, 110 00 Praha 1 

PROJEKTANT Ing. Petr Tyml, tř. Masarykova 178, 698 01 Veselí nad Mor. 

CHARAKTER STAVBY Novostavba 

ÚČEL STAVBY Výroba a administrativa 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY 2015 

DOBA VÝSTAVBY 12 měsíců 

 

9.2.2  Popis objektu a stavebních prací 

 Novostavba bude sloužit k podnikání – výroba alkoholických a nealkoholických 

nápojů. Výrobní a skladová hala s administrativní částí ve tvaru čtverce je umístěna uprostřed 

stavebního pozemku. Parkoviště je situováno východně od budovy a vjezd do areálu pro 

expedici a příjem je umístěn na jižní straně pozemku. Na západní a severovýchodní části 

pozemku jsou ponechány zelené plochy pro budoucí možnost rozšíření výrobních  

i nevýrobních prostor firmy Alkone a.s. 

 Nosnou konstrukci výrobní haly tvoří železobetonový montovaný skelet. Rámovou 

konstrukci skeletu budou tvořit sloupy vetknuté do záhlaví pilot. Spojení sloupů ve směru 

rámu bude železobetonovými předpjatými vazníky. Ztužení ve směru kolmém na rám bude 

zajištěno pomocí zužujících průvlaků. Jako opláštění bude sloužit systém z PUR panelů 

Kingspan. Střecha nad celým objektem bude jednoplášťová. Ve výrobní hale se bude 

nacházet zděný vestavek pro účel skladování, sociálních místností, laboratoře, kanceláře, 

apod. Vestavek bude z nosného zdiva Porotherm 24 P+D. 

 Obvodová konstrukce administrativní části objektu bude vyzděná z nosných tvárnic 

Ytong P4-500. Příčky v celém objektu budou převážně sádrokartonové. V části 

administrativní budovy budou příčky zděné ze systémových tvárnic Ytong. 

 Nad zázemím recepce a zádveřím bude stropní konstrukci tvořit monolitická 

železobetonová deska. Zbylé stropní konstrukce v objektu budou tvořeny montovaným 

stropem z panelů Spiroll. 
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9.3 Dopravně provozní předpisy 
 

9.3.1  Komunikace pro staveništní dopravu a pro pěší 

 Příjezd k objektu je z ulice Potoční, která se napojuje na silnici I/54 – Průmyslová. 

Vjezd do areálu budoucího závodu bude dvěma branami. Jedna povede na parkoviště před 

administrativní budovou a bude sloužit pro návštěvy a zaměstnance. Chodník vedoucí  

do administrativní budovy je řešen samostatně podél parkoviště a nedojde tak k ohrožení 

chodců při příjezdu automobilů do areálu. Druhá bude sloužit pro vzjed kamionů na vývoz 

produktů a bude řešena směrem k zadní části výrobní haly.  

 Před zahájením prací musí být na staveništi pevně stanoveno vedení komunikací pro 

pěší a komunikací pro staveništní dopravu. 

 Při provozování dopravy v lokalitě stavby je nutné dbát dopravních značení.  

Pro dopravu materiálu a odvoz suti musí být použity dopravní prostředky s příslušným 

povolením k vjezdu. 

 U vstupu na staveniště bude osazena bezpečnostní tabule „Zákaz vstupu nepovolaných 

osob“. Veškeré značení bude provedeno v souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb.  

 

9.3.2  Nakládka a vykládka materiálu 

 Nakládka a vykládka materiálu bude vždy prováděna po vyloučení pohybu pěších  

a provozu vozidel v ohroženém prostoru stroje. Toto vyloučení provozu bude provedeno 

pomocí určené zodpovědné osoby, která bude vybavena reflexní vestou s vysokou 

viditelností. Tato osoba je oprávněna v rámci zajištění bezpečnosti zastavovat jiná vozidla  

a odklánět dopravu. 

 Manipulaci s materiálem může provádět pouze způsobilá a náležitě poučená osoba. 

Vázat materiál na zdvihací zařízení může pouze osoba, která k této činnosti byla náležitě  

a prokazatelně proškolena.  

 Nakládka a vykládka musí být provedena v co nejkratší době a nesmí při tom být 

ohrožen bezpečný provoz a bezpečnost osob v místě nakládky a vykládky. Při ukládání 

materiálů musí být dodrženy zásady stohování materiálů.  

 Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

 Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně  

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.  
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 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 

nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 

nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. 

 Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma 

nebo více prvky volně položenými na sebe. 

 

9.4 Vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních 

 postupů a odpovědností 
 

9.4.1  Zařízení staveniště 

 

9.4.1.1 Šatny a kanceláře 

 V průběhu výstavby budou na staveništi umístěny dočasné obytné buňky, vybaveny 

WC, pro pracovníky a stavbyvedoucího. Dále jedna mobilní umývárna a dva uzamykatelné 

sklady pro nářadí a drobnější, dražší materiál. Pro skladování větších materiálů budou zřízeny 

staveništní skládky. 

9.4.1.2 Dočasné přípojky energií 

 Dočasné přípojky pro zásobování elektrickou energií a vodou pro potřeby realizace 

budou napojeny na nové přípojky objektu. 

 Přípojky elektrické energie budou provedeny výhradně osobou s elektrotechnickou 

způsobilostí. Za správnost jejich provedení zodpovídá osoba, která tyto rozvody provádí. 

 

9.4.2  Montážní práce 

 Jedná se zejména o montážní práce související se zhotovením konstrukce 

železobetonového skeletu a montovaného stropu Spiroll. 

 Osoby provádějící montáž musí být vybaveny příslušnými ochrannými a pracovními 

pomůckami. Výpis pomůcek je dostupný v technologických předpisech jednotlivých prací. 

Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 

výrobce. Způsob, místo upevnění a seřízení vázacího prostředku musí být voleno tak, aby 

upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.  
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 Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 

bezpečné skladování zbývajících dílců. Je zakázáno zdvihat nebo přemisťovat břemena 

zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 

potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 

zařízení. Během zdvihání a přemisťování dílce se osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné montážní plošiny provádět 

jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti 

překlopení, např. zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 

Následující dílce se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen  

a upevněn podle technologického postupu. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců 

smí být odstraňovány až po osazení všech dílců a prostorovém ztužení konstrukce.  

 

9.4.3  Zednické práce 

 Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby při 

provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. Je nutné, aby pracovníci používali 

potřebné pracovní a ochranné pomůcky a zabránili tak nebezpečí odstříknutím vápenné malty 

nebo mléka. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 

pracovní prostor alespoň 0,6 m. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak 

zatěžovat, a to ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

9.4.4  Bednění 

 Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být zajištěno v každé fázi jeho 

montáže i demontáže proti pádu jeho prvků a částí. Podpěrné konstrukce bednění jako jsou 

strojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 

příčné i vodorovné rovině. Podpěrné konstrukce musí být navrženy tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat bez nebezpečí. Únosnost podpěrných konstrukcí musí být 

podložena statickým výpočtem. 

9.4.5  Odbedňování 

 Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyli zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.  
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9.4.6  Společné zásady k zajištění BOZP 

 

9.4.6.1  Používání OOPP 

 Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni OOPP dle identifikace rizik 

zpracované jejich zaměstnavatelem. Minimální vybavení OOPP sestává z pracovní přilby, 

pracovního oděvu, pracovní obuvi a pracovních rukavic. Bez těchto OOPP nesmí být 

pracovníkovi umožněno provádění prací. 

 Pohybuje-li se navíc pracovník v dosahu stavebních strojů, zdvihacích zařízení apod. 

je povinen jej zaměstnavatel vybavit navíc reflexní vestou s vysokou viditelností.  

 Pracovníci musí mít na pracovním oděvu vyznačen název firmy, ke které náleží. 

 

9.4.6.2  Přerušení prací 

 Při přerušení prací z jakéhokoli důvody (nepříznivé povětrnostní podmínky, 

ukončení pracovní směny, pracovní úraz apod.) je povinen vedoucí pracovní čety zabezpečit 

pracoviště tak, aby se předešlo všem možným haváriím. Toto zajištění spočívá zejména  

v odpojení přívodů energií do strojů, nářadí a technických zařízení, zajištění předmětů proti 

pádu a uzavření přístupů na pracoviště. 

 

9.4.6.3  Požadavky na pracovníky 

 Všichni pracovníci jsou povinni se před nástupem na pracoviště prokázat 

osvědčením o provedeném školení v oblasti BOZP a PO, osvědčením o kvalifikaci (jsou-li  

k jejich činnosti potřeba), osvědčením o zdravotní způsobilosti a dalšími dokumenty 

(živnostenským listem, pojištěním odpovědnosti za škodu apod.). Pracovníkovi, který se 

neprokáže potřebnými dokumenty, nebude umožněno zahájení prací a bude vykázán  

ze staveniště. 

 

9.4.6.4  Požadavky na stroje a technická zařízení 

 Všichni vlastníci strojů používaných na staveništi musí prokázat, že jejich stroje jsou 

pravidelně podrobovány technickým kontrolám, revizím a jiným kontrolám, které jsou  

u daného zařízení potřebné k prokázání bezvadnosti zařízení. Zařízení, u něhož nebude 

prokázána jeho bezvadnost, nesmí být na stavbě použito. 
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9.4.6.5  Zásady práce s elektrickým zařízením 

• Elektrické nářadí nesmí být vystaveno dešti, nesmí být používáno ve vlhku a mokru 

 nebo v prostředí s nebezpečím požáru či výbuchu. 

• Elektrické nářadí se smí používat jen pro práci, pro kterou je určeno, nesmí být 

 přetěžováno. 

• Při práci s elektrickým nářadím obsluha nesmí používat oděv s volnými rukávy. 

• Obsluha musí pracovat s nářadím jen tam, kam bezpečně dosáhne, při práci musí 

 udržovat stabilní postoj a rovnováhu. 

• Nástroje musí být udržovány ostré a čisté. 

• Elektrické nářadí musí být odpojováno, není-li používáno, před opravami a při 

 výměně příslušenství nebo nástrojů. 

• Před používáním nářadí musí být elektrické nářadí pečlivě prohlédnuto, v případě 

 zjištění poškození krytů, prasklin, vadného upevnění, poškození součástí, spínače 

 apod. nesmí být používáno. 

• Obsluha elektrické vrtačky musí být na zaseknutí vrtáku při vrtání připravena, ať již 

 je vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv a ihned nářadí pustit. 

• Vypínač nářadí musí být udržován v naprostém pořádku tak, aby vypnul okamžitě po 

 sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka. 

• U některých vrtaček je nutné používat přídavnou rukojeť (pozor na reakční moment 

 vrtačky při zablokování vrtáků). 

• Opravy elektrického nářadí se musí provádět jen po odpojení od sítě. 

• Vzhledem k velkému krouticímu momentu se musí při ručním vrtání používat 

 vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem. 

• Nářadí se nesmí přenášet za přívodní kabel, ani tento kabel se nesmí používat  

 k vytažení vidlice ze zásuvky 

• Přívodní kabel je nutné klást mimo ostré hrany, podle potřeby je nutné jej chránit 

 vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, elektrický kabel se 

 nesmí namáhat tahem. 

• Pohyblivý přívod se musí vést při práci vždy od nářadí dozadu. 

• Po ukončení práce musí dojít k vypojení vidlice elektrického přívodu ze zásuvky. 
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9.4.6.6  Zásady ruční manipulace s materiálem 

• Manipulační plochy je nutné udržovat čisté, rovné, v zimních měsících odstraňovat 

 kluznost venkovních ploch (odstraňování sněhu, námrazy). V případě potřeby použít 

 protiskluzový posyp. 

• Je nutné odstranění překážek, o které by mohlo dojít k poranění, nebo by mohly 

 způsobit nebezpečí pádu. 

• Je nutné dodržovat zákaz narušení stability stohů, např. vytahování předmětů a prvků 

 zespodu nebo ze strany stohu. 

• Nesmí se vystupovat a šplhat po navršeném materiálu. 

• Před zahájením práce je nutná informovanost pracovníků o všech opatřeních, která 

 mají být učiněna v oblasti bezpečné manipulace např. s krytinami, zejména  

 o hmotnosti břemene.  

• Je nutné dodržovat správné pohyby při manipulaci (např. zvedání neprovádět 

 trhavými pohyby, manipulaci provádět pokud možno v poloze bez ohnutých zad). 

• Manipulační plocha musí být vyčištěna od vyčnívajících překážek (např. kabely  

 a pohyblivé elektrické přívody, kotevní šrouby apod.). 

• Pracovníci musí být proškolení o správných způsobech a postupech ruční manipulace 

 a nesmí být přetěžováni. 

• Při navrhování manipulační jednotky určené pro ruční manipulaci se musí řešit 

 současně i počet pracovníků s ohledem na tvar, hmotnost, rozměry (zejména délku). 

 V případě, že manipulaci bude provádět více pracovníků, je potřeba určit vedoucího 

 práce, který bude práci celé skupiny řídit a koordinovat. 

• Je nutné zajišťovat přiměřený, popř. častější a dostatečný tělesný odpočinek  

 a přestávky na zotavení v případě, že fyzická námaha je příliš častá nebo příliš 

 dlouho trvající, zejména s přihlédnutím k zatížení páteře či nevhodných klimatických 

 podmínek. 

• Vyvarovat se skřípnutí, poranění nebo přiražení rukou k úložné ploše a podkladu. 

• Hmotnost ručně přenášených materiálů nesmí překročit při častém zvedání 30 kg, 

 občasném 50 kg u muže.  

• Musí být zajištěna pevná opora nohou. 

• Při ruční manipulaci se musí používat takové pracovní postupy, kterými se předchází 

 vysmeknutí, zranění nebo sesunutí břemen způsobeným nedostatečným upevněním. 
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9.5 Systém řízení BOZP na staveništi 
 

 Každý nový zhotovitel stavby je povinen předložit pracovní postupy, seznam rizik  

a opatření nejpozději 8 dní předem. 

 

9.6 Důležitá telefonní čísla 
 

 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150 

 RYCHLÁ LÉKAŘSKÁ POMOC 155 

 POLICIE ČR 158 

 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112 

 

9.7 Přílohy 
 

 Přílohami tohoto plánu BOZP jsou: 

 Příloha č. 1 - Přehled právních předpisů 

 Příloha č. 2 - Zpracování nevýznamnějších rizik na staveništi 

 

 Nákres staveniště je řešen jako samostatná příloha č. 4 – „Zařízení staveniště pro 

danou technologickou etapu“. 

 Časový harmonogram jednotlivých fází výstavby je řešen jako samostatná  

příloha č. 3 – „Časový plán výstavby“.  
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Příloha č. 1 

 

Přehled právních předpisů 

Zákony 

 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných 

předpisů 

 

Vyhlášky 

 

 Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních  

a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

 Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků 

 

Nařízení vlády 

 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická 

zařízení nízkého napětí 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

 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. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
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 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících  

a dezinfekčních prostředků 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce  

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 

Normy 

 

 ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

 ČSN 27 0143 Zdvihací zařízení 

 ČSN 73 8101 Lešení 

 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
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 Položkový rozpočet je zpracován v samostatné příloze č. 8 – „Položkový rozpočet 

pro danou technologickou etapu“. 
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 ZÁVĚR 

 

  Ve své práci jsem se zabýval zpracováním stavebně – technologického projektu 

hrubé vrchní stavby administrativní budovy a výrobní haly firmy Alkone a.s. v obci  

Bzenec – kolonie. 

  V rámci této práce jsem zpracoval technologické předpisy pro zděné konstrukce, 

montovaný železobetonový skelet výrobní haly a montované stropy Spiroll. Řešil jsem 

jednotlivé trasy pro dopravu potřebných materiálu k výstavbě hrubé vrchní stavby. Navrhl 

jsem strojní sestavu potřebnou pro tuto technologickou etapu. Vypracoval jsem technickou 

zprávu a výkresy pro zařízení staveniště s řešením organizace výstavby. Dále jsem zpracoval 

položkový rozpočet, časový plán výstavby, kvalitativní požadavky včetně jejich zajištění  

a plán BOZP s výpisem rizik. 

  V průběhu práce jsem využíval své znalosti získané studiem, množství softwaru, 

odbornou literaturu, vyhlášky, normy, nařízení vlády a technické listy výrobců. Položkový 

rozpočet je zpracovaný softwarem firmy RTS a.s. – BuildPower, veškeré výkresy potom 

v grafickém nástroji Nemetschek Allplan, časový plán v programu CONTEC a jednotlivé 

tabulky a samotná textová část je vytvořena pomocí nástrojů Microsoft Office. 
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