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Abstrakt 

Cieľom práce je navrhnúť a popísať stavebne technologickú etapu hrubej vrchnej stavby 

výrobnej haly, ktorá je súčasťou Výrobného areálu ITAB. Zameral som sa na rozpočet, 

časový harmonogram, zaistenie zdrojov energii, vhodné rozmiestnenie dočasných 

objektov na stavenisku a vytvorenie efektívneho postupu montáže. Výsledok práce 

predstavuje možný postup výstavby s ohľadom na využitie rýchlosti montáže oceľovej 

konštrukcie.  

 

Kľúčové slová 

oceľová konštrukcia, trojloďová hala, priehradový väzník, zariadenie staveniska, 

autožeriav, rozpočet, harmonogram, návrh strojnej zostavy, technologický predpis, 

kontrolný a skúšobný plán, plán rizík 

 

 

 

Abstract 

The main purpose of my dissertation is to design and describe technological stage of 

rough upper construction of production hall, which is part of production site ITAB. I 

focused on the budget, work schedule, providing of energy sources, appropriate setup of 

temporary objects on the construction site and creation of the effective construction 

procedure. Result of my work represents possible construction progression with focus 

on the construction speed of the steel structure. 
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steel structure, three bay portal frame hall, lattice truss, equipment of construction site, 

mobile crane, budget, schedule of work, composition of construction vehicles, 

technological regulation, quality control, risk control 
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ÚVOD 

  

 Predmetom mojej bakalárskej práce je realizácia hrubej vrchnej stavby výrobnej 

haly areálu ITAB v Boskoviciach. Tento objekt som si vybral najmä pre jeho rozsiahlu 

zastavanú plochu a hmotnosť navrhnutej ocele.  

 Mojím hlavným cieľom je spracovať položkový rozpočet s podrobným výkazom 

výmer a časový harmonogram stavby s čo najkratšou dobou výstavby. V práci sa 

zameriam podrobne aj na ostatné procesy pri realizácii diela, najmä na použitie 

vhodných strojov a postupu výstavby. Výzvou je pre mňa pochopiť jednotlivé situačné 

vzťahy staveniska, ktoré sa nachádza v blízkosti rozvodne elektrickej energie 

a prechádzajú ním viaceré inžinierske siete, ktorých ochranné pásma budem pri návrhu 

realizácie diela rešpektovať. 

 Prácu chcem spracovať za použitia platných noriem a iných právnych predpisov. 

Dúfam, že získam nové znalosti v oblasti stavebníctva a využijem svoje znalosti získané 

z doterajšieho štúdia.  

  

  

  



16 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

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

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 STAVEBNE TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE                   JAKUB PANÁČEK  
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

 
BRNO 2016                    



17 

 

1.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 

 

1.1.1 Identifikačné údaje 

Názov stavby:   Výrobný areál - ITAB Shop Concept CZ 

Miesto stavby:   Boskovice, č.p. 3149/5, 3151/2, 3153/8, 3183/12 

Charakter stavby:  Novostavba 

Stavebník:    ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. 

    Masarykova 20 

    678 01 Blansko 

Generálny projektant: De Bondt Trenčín, s.r.o 

    Pod Juhom 6477 

    SK – 911 01 Trenčín 

Autori projektu:  Ing. Tomáš Bahno 

    Ing. Peter Vojtíšek 

    Ing. Miroslav  Zachara 

Hlavný inžinier projektu: Ing. Tomáš Bahno 

 

1.1.2 Členenie stavby 

Pozemné stavebné objekty: 

SO 101 – Výrobná a baliaca hala 

 VP 101 A – Administratívna budova 

 VP 101 B – Výrobná hala 

SO 104 – Vrátnica  

SO 105 – Strojovňa SHZ 

SO 106 – Nádrž SHZ 

SO 107 – Prístrešok pre prázdne palety 

SO 108 – Prístrešok pre bicykle 

Inžinierske objekty: 

SO 200 – Hlavné terénne úpravy 

SO 311 – Vodovodná prípojka 

SO 312 – Areálový rozvod vody 

SO 321 – Kanalizácia dažďová 

SO 322 – Kanalizácia splašková 

SO 331 – Prípojka plynu 
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SO 332 – Areálový rozvod plynu 

SO 401 – Prípojka VN 

SO 411 – Vonkajšia telefónna prípojka 

SO 412 – Vonkajšie slaboprúdové rozvody 

SO 421 – Vonkajšie osvetlenie spevnených plôch pri objekte 

SO 501 – Komunikácie, parkovisko a spevnené plochy 

SO 601 – Oplotenie areálu, vstupné brány 

SO 602 – Vonkajší informačný a orientačný systém 

SO 603 – Drobná architektúra – exteriér 

SO 700 – Sadovnícke úpravy 

 

1.1.3 Charakteristika stavby 

Švédska spoločnosť ITAB je rýchlo sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá 

výrobou regálov a pokladničných boxov. Spoločnosť ITAB ovláda škandinávsky trh 

a plánuje sa stať jedným z najväčších výrobcov vybavenia obchodov v Európe. Pre 

ovládnutie strednej a východnej Európy je nutné vybudovať novú výrobnú základňu. 

Investor si vybral územie v Českej republike v Boskoviciach pre vyhovujúce strategické 

miesto a dostatok kvalifikovaných pracovných síl v okolí.  

Navrhovaný areál bude mať celkovú rozlohu 54 421m2. Bude situovaný ako 

samostatný celok v priemyselnej zóne v Boskoviciach. Navrhovaná stavba pozostáva 

z výrobnej časti a administratívnej časti. Výrobná časť je jednopodlažná a trojloďová 

hala s celkovou zastavanou plochou 18 361 m2. Nosný systém haly je navrhnutý ako 

oceľový skelet. Administratívna časť je navrhnutá ako trojpodlažná s celkovou 

zastavanou plochou 1082 m2. Nosný systém administratívnej časti je navrhnutý ako 

montovaný železobetónový skelet.  

Táto bakalárska práca rieši technologickú etapu hrubej vrchnej stavby objektu SO 

101 – VP 101 B.  

 

1.1.4 Popis technického riešenia 

Zemné práce: 

 SO 200 – HTÚ rieši odstránenie ornice a zeminy na úroveň +395,50 m n. m.. 

Z tejto úrovne budú prebiehať zemné práce objektu SO 101 pozostávajúce z výkopov 

pre základové konštrukcie. 
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Základové konštrukcie: 

Stavebný objekt je založený z väčšej časti na monolitických pilótach, ktoré sú 

v hornej časti spojené so železobetónovou hlavicou. Niektoré menej zaťažené stĺpy sú 

uložené na železobetónových pätkách.  

 

Zvislé a vodorovné nosné konštrukcie: 

Nosná konštrukcia je oceľová, tvorená stĺpmi z plnostenných valcovaných H-

profilov, priehradovými väzníkmi s rozpätím 36 m a priehradovými väznicami 

s rozpätím 12 m. Po obvode haly sú hlavné stĺpy doplnené pomocnými oceľovými 

stĺpmi v module 6 m slúžiace na uchytenie obvodového plášťa.  

 

Obvodový plášť: 

Obvodový plášť je tvorený sendvičovými ohňovzdornými panelmi KINGSPAN 

KS 1000 FR hrúbky 120 mm.  

V úrovni soklu je obvodový plášť tvorený železobetónovým sendvičovým 

panelom s vloženou tepelnou izoláciou hr. 100 mm. Celková hrúbka panelu je 340 mm. 

 

Zastrešenie: 

 Nosná časť strešného plášťa je tvorená trapézovým plechom RAN 85 

pripevneným k väzniciam. Tepelná izolácia je z minerálnych dosiek hrúbky 150 mm. 

Hydroizolácia strechy je tvorená PVC fóliou hrúbky 1,5 mm bodovo mechanicky 

kotvenou cez tepelnú izoláciu do trapézového plechu.  

 

Konštrukcie podláh: 

 Podlahová konštrukcia pozostáva z hydroizolačnej fólie položenej na zhutnenom 

štrkovom násype a z nosnou betónovou vrstvou s povrchovou úpravou podľa účelu 

miestnosti. 

 

Kompletizujúce konštrukcie: 

Okná v obvodových stenách sú plastové s izolačným dvojsklom. Otváravých je 

len malá časť a otvárajú sa smerom dnu. Ostatné sú pevné. Vráta sú priemyslové sekčné 

izolačné. Farebná úprava otvorov z exteriéru je odtieň RAL 3024. 
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1.2 NAPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 

 

1.2.5 Vodovodná prípojka 

Prípojka vody bude napojená na verejný vodovod PE d225, ktorý je vedený 

vedľa novobudovanej komunikácie priemyselného parku. Celá prípojka vody bude 

zhotovená z plastových trubiek PE 100 SDR11 d160/14,6 mm s dĺžkou 2,0 m. Trasa 

prípojky je vedená pod zatrávneným pozemkom. Vodomerná šachta bude zhotovená 

z vodostavebného betónu a bude sprístupnená oceľovými pogumovanými stúpačkami, 

ktoré budú osadené pri betónovaní stien.  

 

1.2.6 Prípojka VN 

Vedľa areálu ITAB sa nachádza rozvodňa E.ON. Z tejto rozvodne vedú cez 

pozemok areálu ITAB podzemné káble vysokého napätia 22 kV pre napojenie 

priemyslového parku. Trafostanica bude umiestnená vnútri v objekte v administratívnej 

časti. Bude pozostávať z rozvodne 22 kV, z dvoch transformátorov, z rozvádzačov NN 

a z kompenzačných rozvádzačov. V mieste trafostanice bude jeden z káblov prerušený, 

naspojkovaný z oboch strán a zaslučkovaný do trafostanice. Dĺžka káblového prívodu je 

cca 45 m. Káble budú vedené v zemi v pieskovom lôžku. V miestach križovania 

prípojky s kanalizáciou a plynovým potrubím budú káble vedené v chráničkách z PVC 

minimálnej svetlosti 200 mm. 

 

1.2.7 Dažďová kanalizácia 

Dažďovú kanalizáciu, odvádzajúcu vodu zo strechy a komunikácií, tvorí 8 

úsekov. Prvý úsek od miesta napojenia do dažďovej kanalizácie priemyselného parku 

po šachtu Š1 je navrhnutý z kameninových rúr DN 300. Ostatné úseky sú navrhnuté 

z PVC-U rúr DN 200, DN 250 a DN 300.  

Z centrálneho parkoviska a z manipulačných plôch bude dažďová voda 

odvedená cez odlučovače ropných látok ASIO – AS TOP NS 30 SOR/EO/PB a AS 

TOP NS 6 SOR/EO/PB.  

Na trase kanalizácie sú navrhnuté typové revízne šachty, ktoré sú od seba 

vzdialené do 50 m. Šachty sú zložené z betónových prefabrikátov. V šachte budú 

zabetónované PVC prechodky. Vstupné komíny šachiet budú zakončené kónickým 

prechodovým kusom 600/1000 mm. Vnútorný priemer šachiet je 1000 mm. 

Prefabrikáty budú priamo vo výrobe osadené stupadlami.   
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Dažďová kanalizácia areálu ITAB bude napojená na stávajúcu dažďovú 

kanalizáciu priemyselného parku DN 400 z PVC-U rúr. Dažďová kanalizácia 

priemyselného parku je zaústená do verejnej kanalizácie DN 1000. Sú na nej navrhnuté 

tri retenčné nádrže na zníženie a spomalenie odtoku z priemyselného parku.  

 

1.2.8 Splašková kanalizácia 

Splaškové odpadné vody budú odvádzané do šachty Š24 stávajúcej splaškovej 

kanalizácie DN 300, ktorá prechádza okolo areálu. Kanalizácia je rozdelená na dva 

zberače. Prvý úsek kanalizácie od miesta zaústenia po šachtu Š1 na zberači A v dĺžke 

8,0 m je navrhnutý z kameninových rúr DN 200 a ostatné časti kanalizácie sú navrhnuté 

z PVC-U rúr DN 200. Tukové vody z výdajne jedla budú vyvedené samostatnou 

vnútornou kanalizáciou do lapačov tukov, ktorý bude osadený pri objekte.  

Na trase kanalizácie sú navrhnuté typové revízne šachty, ktoré sú od seba 

vzdialené do 50m. Šachty sú zložené z betónových prefabrikátov. V šachte budú 

zabetónované PVC prechodky. Vstupné komíny šachiet budú zakončené kónickým 

prechodovým kusom 600/1000 mm. Vnútorný priemer šachiet je 1000 mm. 

Prefabrikáty budú priamo vo výrobe osadené stupadlami.   

 

1.2.9 Prípojka plynu 

Prípojka plynu bude napojená na STL plynovod d225 mm, PN 0,1 Mpa. 

Prípojka plynu bude zhotovená z PE trubiek PE100 SDR17 d125x7,4 mm dĺžky 3 m.  

Prípojka plynu bude vedená do meracej stanice plynu, v ktorej bude osadený fakturačný 

plynomer. Osadená bude na hranici pozemku investora. Z tejto meracej stanice plynu 

bude vyvedený areálový rozvod plynu.  

 

 

1.3 STAVEBNE TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 

 

1.3.1 Zariadenie staveniska 

 Zariadenie staveniska rieši návrh objektov pre potreby realizácie hrubej vrchnej 

stavby výrobnej haly, ich umiestnenie na stavenisku a spôsob ich dočasného napojenia 

na technickú infraštruktúru. Obsahuje výpočet potreby energii a návrh dimenzii 

staveniskových prípojok. Zariadenie staveniska vymedzuje plochy určené pre skládku 

materiálu a pojazd stavebnej techniky. 
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 Podrobne informácie týkajúce sa zariadenia staveniska sú opísané v kapitole 2 

Zariadenie staveniska. V prílohe B1 vo výkresovej časti je obsiahnutý výkres  

B1.1-Zariadenie staveniska.   

 

1.3.2 Širšie dopravné vzťahy 

 Širšie dopravné vzťahy riešia bezpečný návrh trasy pre dopravu konštrukčných 

prvkov na stavenisko. Detailne overujú jednotlivé miesta na trase z hľadiska prejazdu 

jazdnej súpravy, v ktorých by mohlo nastať obmedzenie dopravy. V blízkosti napojenia 

staveniska na komunikáciu predkladajú návrh dopravných značení pre bezpečnú 

plynulosť dopravy. 

 Podrobne sú riešené v kapitole 3 Širšie vzťahy dopravných trás a v prílohe B1 vo 

výkrese B1.2-Širšie dopravné vzťahy. 

 

1.3.3 Technologický predpis montovaného oceľového skeletu a opláštenia 

 Obsahuje podrobné informácie o podmienkach na stavenisku pred začatím 

a počas montážnych prác. Opisuje jednotlivé navrhnuté prvky konštrukcie, ich 

skladovanie a postup montáže do stavebného diela s ohľadom na bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a akosť zhotoveného diela za použitia vhodných pracovných nástrojov 

a materiálov. Technologický predpis udáva počet a kvalifikáciu pracovníkov a ich 

vhodné pracovné podmienky.  

 Kompletný technologický predpis je opísaný v kapitole 4 Technologický predpis 

montovaného oceľového skeletu a opláštenia. Pre technologický postup montáže 

oceľovej konštrukcie boli vypracované výkresové časti Pojazdy autožeriavov, ktoré 

znázorňujú postupy autožeriavov v prílohe B1. 

 

1.3.4 Návrh strojnej zostavy 

 Predkladá zoznam strojov s ich technickými parametrami, ktoré sú vybraté 

s ohľadom na efektivitu, nízku ekonomickú náročnosť a bezpečné používanie.  

 Prehľad navrhnutých strojov je v kapitole 5 Návrh strojnej zostavy. Overenie 

únosnosti zdvíhacích prostriedkov sa nachádza vo výkrese B1.5-Preukazy autožeriavov 

AD 28 v prílohe B1.   
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1.3.5 Kontrolný a skúšobný plán 

 Stanovuje rozsah, početnosť a priebeh kontrol počas montáže oceľovej 

konštrukcie. Obsahuje prípustné odchýlky, ktoré môže konštrukcia vykazovať 

s odkazom na príslušnú normu a spôsob, akým sa budú tieto odchýlky overovať. Pri 

každej kontrole informuje o zodpovednej osobe a spôsobe evidencie.  

 Kontrolný a skúšobný plán je vypracovaný v kapitole 6 Kontrolný a skúšobný 

plán.  

 

1.3.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 Na základe právnych predpisov, týkajúcich sa najmä prác vo výškach, je 

spracovaná prevencia pred možnými pracovnými úrazmi. Každý pracovník bude pred 

začatím prací preškolení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.   

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je podrobne riešená v kapitole 7 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.  

 

1.3.7 Ochrana životného prostredia 

 Počas výstavby bude vznikať odpad, ktorý bude triedený v súlade s právnymi 

predpismi. Nastanú situácie, keď bude zvýšená hladina hluku v okolí staveniska, ktoré 

sa nachádza v priemyselnom parku. Pracovníci budú poučení o umiestnení jednotlivých 

nádob na odpad na stavenisku a o zaobchádzaní s odpadom.  

 Zoznam možných odpadov a opatrenia na stavbe sú uvedené v kapitole  

8 Ochrana životného prostredia.  

 

1.3.8 Položkový rozpočet 

 Položkový rozpočet je vypracovaný v programe BUILDpower S a obsahuje 

kompletný výkaz výmer. Jednotlivé ceny pracovných úkonov sú vytiahnuté z databáze 

tohto programu. Niektoré ceny sú stanovené na základe cenníkov dodávateľov, prípadne 

výrobcov. V rozpočte sú započítané práce a materiály potrebné na zhotovenie hrubej 

vrchnej stavby výrobnej haly spoločnosti ITAB. Rozpočet je zhotovený na montáž 

oceľového skeletu, opláštenia haly a vnútorných priečok vrátane výplne stenových aj 

strešných otvorov. V rozpočte nie sú započítané práce a materiály na druhom podlaží 

mezanínu prepojeného s administratívnou časťou VP101A, ktorú zhotoví dodávateľ 

administratívnej časti. 
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 Vo výkaze výmer oceľovej konštrukcie značí prvé číslo prierezovú hmotnosť 

materiálu v t/m.  

 Položkový rozpočet vrátane výkazu výmer je v prílohe B2 - Rozpočet.  

 

1.3.9 Harmonogram 

 Časový harmonogram je vytvorený pomocou programu CONTEC. Jednotlivé 

normy času sú stanovené na základe databáze programu a výkonových noriem. 

Harmonogram postupu prác je navrhnutý s ohľadom na využitie rýchlosti výstavby 

oceľovej konštrukcie. Jednotlivé práce prebiehajú tak, aby boli efektívne využití 

nasadení pracovníci a stroje. Z hľadiska BOZP sú práce na streche zoradené tak, aby sa 

na nej pohybovalo čo najmenej pracovníkov.  

 Grafická podoba časového harmonogramu a graf potreby pracovníkov je 

v prílohe B3 - Harmonogram.  
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2.1 OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVENISKU 

 

Stavenisko sa nachádza v obci Boskovice v priemyselnom parku. Na okraji 

staveniska prechádzajú podzemné inžinierske siete, ktorých ochranné pásmo nebude 

výstavbou narušené. V severnej časti, na susednom pozemku sa nachádza rozvodňa 

E.ON, z ktorej vedie cez pozemok v zemi vysoké napätie. Ochranné pásmo rozvodne 

zasahuje do staveniska. Na severovýchode staveniska vedie verejná splašková 

a dažďová kanalizácia. Pozemok je v súčasnosti stavebne voľný a využíva sa pre 

poľnohospodárske účely ako orná pôda. Vjazd na stavenisko bude umožnený 

z plánovanej komunikácie priemyselného parku, ktorá bude od komunikácie III/37418 

po vjazd na stavenisko spevnená.  

V nočných hodinách bude stavenisko osvetlené dvomi metalhalogenidovými 

reflektormi s výkonom 150 W pripevnenými na osvetľovacích stožiaroch výšky 7 m. 

Jedno svietidlo bude umiestnené pri vjazde na stavenisko a druhé v opačnom rohu 

staveniska. Po pracovnej dobe bude stavenisko strážené ochrankou.  

 

 

2.2 NAPOJENIE STAVENISKA NA INŽINIERSKE SIETE 

 

2.2.1 Zdroj vody 

Pre potreby staveniska bude voda napojená na vybudovanú vodomernú šachtu 

pri hranici areálu. Staveniskový vodovod bude vedený v hĺbke 0,4 m pod povrchom 

terénu a pod spevnenými komunikáciami a v ich blízkosti vedený v PVC chráničke DN 

150. Staveniskový vodovod bude vedený k bunkám ZS a druhá vetva bude vedená 

k vyznačenému zdroju vody primárne slúžiacemu na napojenie vysokotlakového čističa 

na očistu vozidiel.  

Na svojej trase križuje podzemné vedenie VN. Najmenšia dovolená zvislá 

vzdialenosť vodovodu a VN do 35 kV je 0,4 m. VN je vedené v hĺbke 1,0 m, takže 

minimálna vzdialenosť bude dodržaná. Po celej dĺžke je vedený rovnobežne s dočasnou 

splaškovou kanalizáciou vo vzdialenosti min. 0,6 m.  

 

2.2.2 Zdroj elektrickej energie 

Pretože navrhovaný objekt bude napojený na VN a trafostanica bude umiestnená 

vnútri v objekte a v okolí staveniska sa nenachádza existujúca trafostanica, z ktorej by 
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mohlo byť privedené NN, bude pre potreby staveniska umiestnená na stavenisku 

provizórna trafostanica s výkonom 250 kVA pre pripojenie k sieti 22 kV. Mobilná 

trafostanica bude napojená na podzemné vedenie VN, ktoré prechádza cez stavenisko. 

Z trafostanice bude privedené NN káblom pod úrovňou terénu k bunkám a do 

staveniskového rozvádzača. 

Provizórnu trafostanicu dodá spoločnosť EEIKA Brno, s. r. o.. Spoločnosť 

zabezpečí dopravu trafostanice a nainštaluje ju na určené miesto pred zahájením odberu. 

Pred inštaláciou zaistí od spoločnosti E.ON povolenie k pripojeniu na podzemné 

vedenie VN prechádzajúce cez pozemok areálu ITAB. Po vybudovaní objektu SO 401 – 

Prípojka VN spoločnosť EEIKA ukončí prevádzku provizórnej trafostanice a zabezpečí 

jej odvoz zo staveniska.  

 

2.2.3 Odvod splaškov 

Splašková kanalizácia pre potreby staveniska bude zaústená do Š1, ktorá bude 

vybudovaná ako časť splaškovej kanalizácie navrhovaného objektu. Šachta Š1 je 

napojená do šachty Š24 splaškovej kanalizácie priemyselného parku. Na trase vedenej 

z plochy na očistu vozidiel je navrhnutý odlučovač ropných látok.  

 

 

2.3 SPEVNENÉ PLOCHY 

 

Pre pojazd vozidiel stavby sa použije trasa, na ktorej bude zhotovená areálová 

komunikácia a pôdorysná plocha pod objektom haly. Projektová dokumentácia pre 

hlavné terénne úpravy rieši výkopy a násypy potrebné pre spevnené plochy. Na 

upravený terén pod komunikáciou a pod hlavným stavebným objektom sa položí 

geotextília, na ktorú bude zrealizovaný zhutnený štrkový násyp z drveného kameniva 0-

63 mm hrúbky 0,40 m. Po dokončení základových konštrukcií sa zhotoví prvý násyp 

v hrúbke 0,20 m a pod hotovou strechou druhý násyp v hrúbke 0,20 m na úroveň 395,4 

m n. m..  

Plocha budúceho parkoviska bude rovnako spevnená a bude sa využívať ako 

priestor pre parkovanie vozidiel, prípadne skladovanie materiálu.  

V mieste vjazdu na stavenisko, kde prechádzajú staveniskové prípojky, sa 

položia štyri betónové panely 3 000 × 1 500 × 200 mm.   
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2.4 BUNKY ZS 

 

 Bunky sa uložia na spevnenú štrkopieskovú plochu hr. 0,15 m.  

 

2.4.4 Kancelária stavbyvedúceho 

Pre stavbyvedúceho bude na stavenisku zriadená bunka AB 6 s predsienkou, 

ktorá bude slúžiť ako jeho kancelária. Bunka bude vybavená elektrickým radiátorom 

riadeným termostatom s výkonom 2 kW. 

Technické informácie: 

 Konštrukcia  z valcovaných oceľových profilov  

 Vonkajšie rozmery 6058 × 2438 × 2600 mm 

 Okno   1800 × 1200 mm, plastové  

 Vchodové dvere 875 × 1970 mm, oceľové  

 Vnútorné dvere  800 × 1970 mm, drevené 

 Podlaha  60 mm minerálnej vaty 

20 mm drevotrieskové desky 

PVC – podlahová krytina 

 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 

50 mm minerálnej vaty, 

obojstranne fóliovaná drevotrieska hrúbky 10 mm  

 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 0,6mm, 

100 mm minerálnej vaty, 

Obr. 1: Obytná bunka AB 6/predsienka 
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z vnútornej strany obojstranne fóliovaná drevotrieska hr. 

10 mm 

 Elektroinštalácie CEE – vonkajšia pripojovacia zástrčka a zásuvka  

400V/32A, 

1ks rozvádzač na omietku jednoradový  

1ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 

1ks automatický istič LS 10 A (svetlá) 

2ks automatický istič LS 16 A (zásuvky) 

2ks zásuvky 

1ks zásuvka pre vykurovanie 

1ks vypínač svetla 

2ks dvoj žiarivka s krytom a dvomi trubicami 2 × 36 W 

 

2.4.5 Šatňa pre pracovníkov 

Obytná bunka AB 6/3 bude slúžiť ako šatňa pre pracovníkov hrubej vrchnej 

stavby. Bunka bude vybavená uzamykateľnými štrnástimi skrinkami po stranách a 

dvomi lavičkami v strede. Každý pracovník bude mať vlastnú skrinku. Skrinka pre 

jedného pracovníka bude mať rozmery 300 × 500 × 1800. Obytná bunka má podlahovú 

plochu 17,10 m2. Minimálna podlahová plocha na jedného pracovníka v šatni 

skrinkového charakteru je 0,50 m2. Šatňa bude pre 7 pracovníkov. Na jedného 

pracovníka bude pripadať 2,4 m2 podlahovej plochy. Na stavenisku budú dve tieto 

bunky.  

Bunka bude vybavená elektrickým radiátorom s výkonom 2 kW.  

Obr. 2: Obytná bunka AB 6/3 



30 

 

Technické informácie: 

 Konštrukcia  z valcovaných oceľových profilov  

 Vonkajšie rozmery 6058 × 3000 × 2600 mm 

 Okno   1800 × 1200 mm, plastové  

 Vchodové dvere 875 × 1970 mm, oceľové 

 Podlaha  60 mm minerálnej vaty 

20 mm drevotrieskové desky 

PVC – podlahová krytina 

 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 

50 mm minerálnej vaty, 

obojstranne fóliovaná drevotrieska hrúbky 10 mm  

 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 0,6mm, 

100 mm minerálnej vaty, 

z vnútornej strany obojstranne fóliovaná drevotrieska hr. 

10 mm 

 Elektroinštalácie CEE – vonkajšia pripojovacia zástrčka a zásuvka  

400V/32A, 

1ks rozvádzač na omietku jednoradový  

1ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 

1ks automatický istič LS 10 A (svetlá) 

2ks automatický istič LS 16 A (zásuvky) 

2ks zásuvky 

1ks zásuvka pre vykurovanie 

1ks vypínač svetla 

2ks dvoj žiarivka s krytom a dvomi trubicami 2 × 36 W 
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2.4.6 Sanitárna bunka 

Pre hygienické účely bude na stavenisku zriadená sanitárna bunka SB6, ktorá je 

vybavená dvomi toaletami, dvomi pisoármi a umyvárňou s vlastným zdrojom teplej 

vody. Bunka bude vybavená elektrickým radiátorom 2 × 1 kW. 

 Technické informácie: 

 Konštrukcia  z valcovaných oceľových profilov  

 Vonkajšie rozmery 6058 × 2438 × 2600 mm 

 Okno   1800 × 1200 mm, plastové 

3 sanitárne okná 600 × 600 mm, plastové 

 Vchodové dvere 875 × 1970 mm, oceľové 

 Podlaha  60 mm minerálnej vaty 

20 mm drevotrieskové desky 

PVC – podlahová krytina 

 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 

50 mm minerálnej vaty, 

obojstranne fóliovaná drevotrieska hrúbky 10 mm  

 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 0,6mm, 

100 mm minerálnej vaty, 

z vnútornej strany obojstranne fóliovaná drevotrieska hr. 

10 mm 

 Sanitárne zariadenia 2ks sprchovacia kabína 

    1ks elektrický bojler 220 l 

Obr. 3: Sanitárna bunka 
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    4ks keramické umývadlo 

    4ks zrkadlo 

    2ks vešiak na oblečenie 

    2ks toaletná kabína s WC misou 

    2ks pisoár   

 Elektroinštalácie CEE – vonkajšia pripojovacia zástrčka a zásuvka  

400V/32A, 

1ks rozvádzač na omietku jednoradový  

1ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 

1ks automatický istič LS 10 A (svetlá) 

2ks automatický istič LS 16 A (zásuvky) 

2ks zásuvky 

1ks zásuvka pre vykurovanie 

1ks vypínač svetla 

2ks dvoj žiarivka s krytom a dvomi trubicami 2 × 36 W 

 

2.4.7 Sklad 

Uzamykateľný skladovací kontajner bude slúžiť najmä na skladovanie 

pracovného náradia.  

 

Obr. 4: Skladovací kontajner 

Technické informácie: 

 Konštrukcia  zvarený oceľový rám  

 Vonkajšie rozmery 6058 × 2438 × 2591 mm 

 Dvere   dvojkrídlové vráta opatrené dvomi uzavieracími tyčami  
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 Podlaha  oceľový ryhovaný plech 3 mm 

 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 1,3 mm 

 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 1,3 mm 

 

2.4.8 Bunka pre ochranku 

Pri vjazde do areálu staveniska bude pre ochranku umiestená bunka AB 3. 

Bunka bude vybavená elektrickým radiátorom riadeným termostatom s výkonom 2 kW. 

 

Technické informácie: 

 Konštrukcia  z valcovaných oceľových profilov  

 Vonkajšie rozmery 3000 × 2438 × 2600 mm 

 Okno   900 × 1200 mm, plastové  

 Vchodové dvere 875 × 1970 mm, oceľové 

 Podlaha  60 mm minerálnej vaty 

20 mm drevotrieskové desky 

PVC – podlahová krytina 

 Stena   trapézový pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 

50 mm minerálnej vaty, 

obojstranne fóliovaná drevotrieska hrúbky 10 mm  

 Strecha  pozinkovaný plech hrúbky 0,6 mm, 

100 mm minerálnej vaty, 

z vnútornej strany obojstranne fóliovaná drevotrieska hr. 

10 mm 

 Elektroinštalácie CEE – vonkajšia pripojovacia zástrčka a zásuvka  

Obr. 5: Bunka pre ochranku 
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400V/32A, 

1ks rozvádzač na omietku jednoradový  

1ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 

1ks automatický istič LS 10 A (svetlá) 

2ks automatický istič LS 16 A (zásuvky) 

2ks zásuvky 

1ks zásuvka pre vykurovanie 

1ks vypínač svetla 

2ks dvoj žiarivka s krytom a dvomi trubicami 2 × 36 W 

 

 

2.5 VÝPOČET SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE 

 

Tabuľka 1: Výpočet max. elektrického príkonu 

 

Stavebný stroj Príkon [kW] Počet [ks] Celkom [kW] 

Rázový uťahovač 

Makita 6906 
0,62 2 1,24 

Zváračka Kühtiber 

KITin 150 
4,6 1 4,6 

Ručná kotúčová píla 

Makita 5143 R 
2,2 2 4,4 

Montážna nožnicová 

plošina S121-12E 

Dobíjanie  

0,6 2 1,2 

P1 inštalovaný výkon elektromotorov 11,44 

Vnútorné osvetlenie  

a kúrenie 
Príkon [kW] Počet [ks] Celkom [kW] 

Kancelária 

stavbyvedúceho 
2,144 1 2,144 

Sanitárna bunka 2,144 1 2,144 

Šatňa 2,144 2 4,288 

P2 inštalovaný výkon vnútorného osvetlenia a kúrenia 8,576 
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 Hodnoty uvedené v tabuľke 1 boli stanovené na základe technických informácii 

buniek ZS. Pretože realizácia hrubej vrchnej stavby je predpokladaná z časti v zimnom 

období, je potrebné započítať aj výkon elektrických radiátorov. Obytné bunky sú 

osvetlené dvomi dvojžiarivkami 2×36 W a vykurované elektrickým radiátorom 

s výkonom 2 000 W. Celkový potrebný príkon pre jednu obytnú bunku je teda:  

2 × 2 × 36 + 2 000 = 2 144 W 

 

Nutný príkon elektrickej energie: 

S = 1,1 × ((0,5 × P1 + 0,8 × P2)
2 + (0,7 × P1)

2)1/2 

S = 1,1 × ((0,5 × 11,44 + 0,8 × 8,58)2 + (0,7 × 11,44)2)1/2 

S = 14,85 kW 

1,1 – koeficient straty vo vedení 

0,5 – koeficient súčasnosti elektrických motorov 

0,8 – koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia a kúrenia 

 

 Nutný príkon elektrickej energie pre potreby zariadenia staveniska pre etapu 

hrubej vrchnej stavby je 14,92 kW.  

 Rozvod elektrickej energie po stavenisku bude zabezpečený z mobilnej 

trafostanice. Pre rozsiahlu potrebu elektrickej energie a s nutnosťou osvetlenia 

staveniska v nočných hodinách sa dieselagregát javí ako cenovo náročnejšia varianta.  

 

 

2.6 VÝPOČET MAXIMÁLNEJ POTREBY VODY PRE ZARIADENIE 

STAVENISKA 

 

Tabuľka 2: Stanovenie množstva potrebnej vody 

A – Voda pre prevádzkové účely 

Potreba vody pre: 
Merná 

jednotka 

Množstvo 

MJ 

Stredná 

norma [l] 

Potrebné množstvo 

vody [l] 

Vysokotlakový 

čistič Nilfisk 
1 stroj 3 40 120 

Celkom 120 
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B – Voda pre hygienické účely 

Potreba vody pre: 
Merná 

jednotka 

Množstvo 

MJ 

Stredná 

norma [l] 

Potrebné množstvo 

vody [l] 

Hygienické účely 1 zamestnanec 11 40 440 

Sprchovanie 1 zamestnanec 11 45 495 

Celkom 935 

 

Výpočet spotreby vody: 

Qn = Pn × kn / (t × 3600) = (A × 1,6 + B × 2,7) / (t × 3600) 

Qn = (120 × 1,6 + 935 × 2,7) / (8 × 3600) 

Qn = 0,094 l/s 

 

 Maximálna spotreba vody vychádza 0,094 l/s, pre ktorú stačí navrhnúť potrubie 

s menovitou svetlosťou 1/2. Pripojenie sanitárnej bunky na vodu je 3/4 preto 

navrhujem potrubie s menovitou svetlosťou 3/4. 

 

 

2.7 POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVENISKA 

 

Priestor pre zásahové vozidlá požiarnej ochrany je zabezpečený z komunikácie 

III/37418 cez vjazd na stavenisko.  

Pre potreby požiarnej vody je možné použiť podzemný hydrant DN 150. 

Nachádza sa východne od staveniska vo vzdialenosti 65 m od vjazdu na stavenisko. 

Poloha hydrantu je označená vo výkrese Zariadenie staveniska. 

 V každej obytnej bunke bude umiestnený práškový prenosný hasiaci prístroj 

34A použiteľný na horiace pevné látky. V bunke pre ochranku bude tiež umiestnený 

práškový prenosný hasiaci prístroj 183B na horenie kvapalných látok. Pracovníci budú 

zoznámení s ich polohami a o spôsobe použitia v prípade vzniknutého požiaru.  

 

Spotreba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,7 4,9 7,0 11,5 

Menovitá svetlosť [] 1/2 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 2.1/2 3 4 

Menovitá svetlosť 

[mm] 
15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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3.1 PLÁNOVANÉ OBMEDZENIE DOPRAVY 

 

 Stavebný objekt sa nachádza v novovznikajúcom priemyselnom parku na území 

mesta Boskovice. Prístup na stavenisko je zabezpečený z novovznikajúcej komunikácie 

priemyselného parku, ktorá bude od stávajúcej komunikácie III/37418 po vjazd na 

stavenisko spevnená. Táto križovatka bude pre zaistenie bezpečnej prevádzky dopravy 

označená obmedzujúcimi dopravnými značkami: 

 Obmedzenie rýchlosti na 30 km/h 

 Informatívna dopravná značka s upozornením na výjazd a vjazd vozidiel stavby. 

 Stoj, daj prednosť v jazde pri výjazde z novovznikajúcej komunikácie na 

stávajúcu komunikáciu III/37418 

 Pri vjazde na stavenisko bude umiestnená dopravná značka obmedzujúca 

rýchlosť na 5 km/h 

 

 

3.2 ROZMERY JAZDNEJ SÚPRAVY 

 

 Pri preprave oceľových väzníkov bude jazdná súprava presahovať povolené 

rozmery. Časti väzníkov budú prepravované vo zvislej naklonenej polohe pripevnené na 

stojan v tvare A. Na návese bude vždy 6 kusov. Ich výška je 3,26 - 3,62 m. Najdlhšia 

prepravované časti väzníkov majú dĺžku 14,4 m.  

 Náklad bude vzadu vyčnievať o 780 mm a nie je potrebné ho špeciálne 

označovať. Podľa zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) §52 musí byť náklad 

označený pokiaľ vyčnieva viac než o 1 m.  

 Rozmery jazdnej súpravy pri preprave najrozmernejších prvkov: 

  Šírka: 2,54 m 

  Dĺžka: 17,6 m 

  Výška: 4,87 m 

  Hmotnosť: 30 t 

 Limitné rozmery podľa vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické 

způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích: 

  Šírka: 2,55 m 
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  Dĺžka: 16,5 m 

  Výška: 4,0 m 

  Hmotnosť: 48 t 

 

 

3.3 DOPRAVNÁ TRASA NADROZMERNÉHO NÁKLADU 

 

 Výrobu oceľovej konštrukcie zabezpečí KRÁLOVOPOLSKÁ a.s., Křížikova 

68a, 612 00 Brno.  Celková dĺžka trasy je 38 km. Trasa bude vedená z areálu 

spoločnosti KRÁLOVPOLSKÁ po ulici Křížikova, kde sa napojí na cestu I/43, z ktorej 

sa zíde na cestu II/150 do Boskovíc a k areálu ITAB bude vedená po III/37418.  

 

 

  

Obr. 6: Plánovaná trasa pre dopravu oceľových prvkov 
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3.4 HLAVNÉ BODY ZÁUJMU 

 

 Na plánovanej trase pre prevoz oceľových prvkov sa nachádza niekoľko bodov, 

ktoré je nutné overiť z hľadiska voľnej výšky podjazdov, únosnosti mostov a prejazdu 

súpravy cez miesta s malým polomerom otáčania.  

 Pre získanie informácii o únosnosti mostov a výšky podjazdov som použil 

webovú mapovú aplikáciu Silniční a dálniční síť v ČR. Polomery oblúkov som odčítal 

z mapy.  

 

 

 

  

Obr. 7: Plánovaná trasa s vyznačenými bodmi záujmu 
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3.4.1 Detailné zobrazenie hlavných bodov záujmu 

 

 V bode A sa jedná o podjazd mostu s voľnou výškou 5,01 m. Výška súpravy je 

4,87 m. Pri podjazde je rezerva len 0,14 m. Preto bude potrebné pred podjazdom 

spomaliť na rýchlosť 30 km/h, aby prípadné otrasy nákladu nespôsobili haváriu.  

 

Obr. 8: Bod A 

Obr. 9: Bod B 
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 V bode B sa nachádza podjazd s voľnou výškou 5,41 m. Výška je vyhovujúca 

a nie je nutné navrhovať žiadne opatrenia.  

 V bode C sa nachádza podjazd s voľnou výškou 5,11 m. Pri prejazde podjazdu je 

výšková rezerva 0,24 m, ktorá je dostatočná. V tomto bode nie je nutné navrhovať 

žiadne opatrenia.   

 

Obr. 10: Bod C 

Obr. 11: Bod D 
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 V bode D sa nachádza most, ktorého normálna zaťaženosť je 29 t a výhradná 

zaťaženosť 84 t. Pri preprave väzníkov bude mať súprava hmotnosť 30 t a pri preprave 

ostatných prvkov bude hmotnosť súpravy maximálne 48 t. Súprava môže bezpečne 

prejsť aj pri plnom naložení za predpokladu, že sa na moste nebude vyskytovať 

dopravná zápcha, pri ktorej by boli vzdialenosti medzi vozidlami menej ako 3 m. 

V takom prípade si vodič súpravy nechá dostatočný odstup, aby mohol most prejsť bez 

ďalšieho zastavovania. Pravdepodobnosť výskytu dopravnej zápchy je nízka. 

  

 V bode E sa nachádza most s normálnou zaťaženosťou 26 t a výhradnou 

zaťaženosťou 76 t. Súprava môže bezpečne prejsť most za predpokladov uvedených 

v bode D. Pravdepodobnosť výskytu dopravnej zápchy je veľmi nízka.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Bod E 
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Obr. 13: Vytočenie súpravy v bode F  

 

 Križovatkou v bode F prejde súprava popri pravom kraji vozovky. Vnútorný 

polomer otáčania 11,2 m  Doprava nebude obmedzená.  
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4.1 OBECNÉ INFORMÁCIE O STAVBE 

 

Stavebný objekt je založený z väčšej časti na pilótach, ktoré sú v hornej časti 

spojené so železobetónovou hlavicou. Niektoré menej zaťažené stĺpy sú uložené na 

železobetónových pätkách.  

Výrobná hala je trojloďová. Medzi prvou a druhou loďou je pozdĺžne dilatovaná. 

Strecha je sedlová s výškovým odsadením v mieste dilatácie. Nosná konštrukcia je 

oceľová, tvorená stĺpmi z plnostenných valcovaných HEB profilov v module 12 metrov. 

Po obvode haly sú hlavné stĺpy doplnené v module 6 metrov pomocnými stĺpmi z HEA 

profilov, ktoré slúžia na uchytenie obvodového plášťa. Stuženie celej konštrukcie je 

zabezpečené sústavou priehradových stužidiel v úrovni strešnej roviny a po obvode 

jednotlivých dilatačných celkov.  

Priehradové väzníky majú rozpätie 36 m a sú rozdelené na tri časti po cca 12 m, 

ktoré budú zmontované po uložení na stĺpy. V ose C sú väzníky nahradené IPE profilmi 

kotvené do stien obvodových stĺpov.  

Jednotlivé konštrukčné prvky sú spájané skrutkovanými spojmi. Stĺpy sú 

k základovej konštrukcii pripevnené tiež skrutkovými spojmi a následne chránené 

obetónovaním.  

V hale sú navrhnuté dva mostové žeriavy. Žeriavová dráha je uložená na 

vlastných stĺpoch z profilov HEA. Jeden mostový žeriav bude umiestnený medzi osami 

C a E a druhý medzi osami J a K. Žeriavová dráha je z profilu HEA dĺžky 25 m.  

V strednej lodi medzi osami C a E je hala dvojpodlažná pri zachovaní rovnakej 

výšky haly. Druhé podlažie je administratívneho charakteru a je prepojené s VP 101 A.  

Všetky práce sa budú realizovať na pozemku stavebníka. Oceľová konštrukcia 

bude dovážaná priebežne počas montáže a skladovaná v pôdoryse haly. Jej dovoz bude 

zabezpečený navrhnutou strojnou zostavou. 

Oceľové prvky sú navrhnuté z ocele S235JRG2. 

 

4.2 PREVZATIE A PRIPRAVENOSŤ PRACOVISKA 

 

4.2.1 Prevzatie pracoviska 

Montážna firma prevezme pracovisko od stavebnej firmy, ktorá realizovala 

základové konštrukcie vrátane zhutnených plôch. O predaní pracoviska sa zhotoví zápis 

do stavebného denníka a vypíše sa protokol. 
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4.2.2 Pripravenosť staveniska 

Stavenisko je oplotené mobilným oplotením výšky 2,0 m. Vjazd na stavenisko 

bude z plánovanej novovznikajúcej areálovej komunikácie priemyslového parku. Táto 

komunikácia ešte nebude dokončená, ale bude spevnená od stávajúcej cesty III/37418 

na ulici Chrudichromská po vjazd na stavenisko. Vstup na stavenisko bude umožnený 

uzamykateľnou bránou šírky 6 m. 

Na stavenisku bude zhotovený zhutnený násyp v pôdoryse haly a pod 

plánovanými komunikáciami, ktorý bude slúžiť pre pojazd stavebnej techniky.  

Na hranici pozemku sa bude nachádzať vodomerná šachta napojená na 

vodovodný rád, z ktorej sa vyvedie potrubie pre potreby staveniska.  

Stavenisková potreba elektrickej energie bude riešená napojením mobilnej 

trafostanice na podzemné vedenie vysokého napätia 22 kV. V mieste trafostanice bude 

jeden z káblov prerušený, naspojkovaný z oboch strán a zaslučkovaný do trafostanice. 

 

4.2.3 Pripravenosť pracoviska 

 Pred začatím montáže oceľovej konštrukcie musí byť prevzatá spodná stavba. 

Na pilótach sú zhotovené železobetónové hlavice, v ktorých sú zabetónované kotevné 

skrutky. Horný povrch hlavíc je v úrovni -0,600 m. Pod miestom uloženia stĺpu je 

zhotovené cementové podliatie hrúbky 50 mm. V osi Q sú zhotovené betónové 

nakladacie doky.  

 V pôdoryse haly bude zhotovený zhutnený násyp z drveného kameniva frakcie 

0-63 mm v hrúbke 0,20 m, ktorý bude zarovnaný na úroveň -0,600 m. Pod 

komunikáciami v areáli je zhotovený násyp z drveného kameniva frakcie 0-125 mm 

podľa výkresovej dokumentácie SO 501 – Komunikácie, parkoviská a spevnené plochy.  

 Uskutočnia sa všetky kontroly uvedené v kontrolnom a skúšobnom pláne 

a výsledky sa zapíšu do stavebného denníka. 
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4.3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVANIE 

 

4.3.1 Stĺpy 

 Stĺpy sú z valcovaných plnostenných nosníkov typu HEA 240 a HEB 320, 400. 

Výška stĺpov sa pohybuje od 9 m do 10,5 m.  Hmotnosť stĺpov sa pohybuje od 0,5 t do 

1,6 t.  

 Všetky stĺpy, okrem stĺpov v osi 2 a 2.1 v hlavných osiach, majú na spodnej 

časti z výroby privarené plechy s otvormi na osadenie do kotevných závitových tyčí, 

ktoré sú zabetónované v hlavách pilót. Na vrchnej časti stĺpa sú taktiež privarené plechy 

s vyvŕtanými otvormi na osadenie väzníkov. 

 Čelné obvodové stĺpy (v osi C a Q) majú privarené atikové nadstavce výšky 610 

mm. Obvodové stĺpy v osi 1 a 4 sú opatrené profilmi na uchytenie obvodového plášťa.  

Obr. 15: Hlavný stĺp Obr. 17: Pomocný stĺp Obr. 16: Rohový stĺp 1-C 

Obr. 14: Názvoslovie prvkov oceľovej konštrukcie 
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4.3.2 Väzníky 

 Priehradové väzníky sú všetky rovnakej dĺžky 36,0 m a z dopravných dôvodov 

sú rozdelené na tri časti po 12,0 m. Horný pás je tvorený profilom HEA 280, dolný pás 

profilom HEA 260 a priehrady sú tvorené uzavretými štvorcovými profilmi. V osi D je 

v strednej lodi väzník tvorený profilmi HEB 280 a HEB 260. Výška väzníkov sa 

pohybuje v rozmedzí 3,2 m až 3,7 m. V osi C sú väzníky nahradené profilmi IPE 330 

dĺžky 5,8 m s hmotnosťou 0,28 t priskrutkovanými ku stenám obvodových stĺpov.  

 Hmotnosť najťažšieho väzníka je 8,10 t. Dopravované časti väzníka majú 

hmotnosť 2,0 t a 2,2 t. Hmotnosť častí najťažšieho väzníka je 2,6 t a 2,9 t. 

 

4.3.3 Stužidlá 

 Oceľová konštrukcia je stužená stenovými stužidlami, pozdĺžnymi stužidlami 

a strešnými stužidlami. Stenové stužidlá sú tvorené štvorcovými uzavretými profilmi 

v kombinácii s profilom HEA 140.  

 Pozdĺžne stužidlá sú po obvode tvorené profilom HEA 160. Pozdĺžne stužidlá 

v osiach 2, 2.1 a 3 sú priehradové z profilov HEA. Horný pás je z profilu HEA 160, 

dolný pás z profilu HEA 180 a priehrady sú z uzavretých štvorcových profilov 

JP80×80×4.  

 

4.3.4 Väznice 

 Väznice sú priehradové tvorené z uzavretých štvorcových profilov. Horný pás je 

tvorený profilom JP100×100×4, dolný pás profilom JP80×80×4 a priehrady profilom 

JP60×60×3. Väznice sú dlhé 12,0 m a vysoké  1,08 m s hmotnosťou 0,29 t.  

 

4.3.5 Obvodové steny 

 Obvodový plášť je tvorený z panelov KINGSPAN KS 1000 FR hrúbky 120 mm. 

V úrovni sokla sú obvodové steny z betónových prefabrikátov hrúbky 360 mm. Soklové 

panely budú privarené k pomocným obvodovým stĺpom pomocou L profilov, ktoré 

majú osadené z výroby.  

 

4.3.6 Strešný plášť 

 Skladba strešného plášťa je uložená na trapézovom plechu hrúbky 0,75 mm. 

Tepelná izolácia je navrhnutá z dvoch vrstiev. Spodná vrstva je z dosiek z kamennej 

vlny hrúbky 90 mm a vrchná vrstva z dosiek z kamennej vlny hrúbky 60 mm. Celková 
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hrúbka tepelnej izolácie je 150 mm. Posledná vrstva zo strany exteriéru bude zhotovená 

z fólie FATRAFOL mechanicky kotvenej do trapézového plechu.  

 

4.3.7 Vstavky 

 Vo výrobnej hale je navrhnutých niekoľko oddelených miestností – vstavkov.. 

Vstavky sú navrhnuté z prierezov HEA 160, HEA 200, HEA 220 a z uzavretých 

štvorcových profilov. Vstavky sú opláštené panelmi KS KINGSPAN 1000 TF hr. 80 

mm. 

 

4.3.8 Žeriavové dráhy 

 Žeriavová dráha medzi osami J a K je navrhnutá z profilu HEA 300 a uložená na 

vlastných stĺpoch HEA 340.  

 Žeriavová dráha medzi osami C a E je navrhnutá z profilu HEA 340 a uložená 

na vlastných stĺpoch IPE 600. 

 

4.3.9 Spoje 

 Všetky spoje oceľovej konštrukcie sú navrhnuté ako skrutkované 

z pozinkovaných vysokopevnostných skrutiek 8.8. Stĺpy sú kotvené pomocou skrutiek 

s kotevnou hlavou M24, M30 a M36 zabetónovaných do pätiek a predbežne osadených 

kotiev HILTI M16. Väzníky sú kotvené ku každému stĺpu dvomi skrutkami M22. 

Ostatné spoje sú navrhnuté zo skrutiek M16 a M20.  

 

4.3.10 Doprava 

 Primárnu dopravu materiálu na stavbu zabezpečí navrhnutá súprava ťahača DAF 

105.460 a trojnápravového plato návesu. Doprava bude prebiehať priebežne. Najskôr sa 

dovezú stĺpy a začnú sa ukladať na miesta, odkiaľ sa začnú montovať stĺpy. Po dovezení 

všetkých stĺpov už budú namontované stĺpy v osi 3. Ďalej sa budú dopravovať ostatné 

prvky oceľovej konštrukcie, ktoré sa začnú ukladať k tejto osi, aby nezavadzali 

pojazdom autožeriavov. Jazdná súprava sa stihne otočiť medzi staveniskom a výrobcom 

oceľovej konštrukcie celkom 4 krát za deň.  

 Sekundárna doprava na stavenisku bude zabezpečená pomocným autožeriavom 

AB 063 Tatra, ktorý bude skladať materiál z dopravného prostriedku. Vertikálna 

doprava bude zabezpečená dvomi autožeriavmi AD 28 Tatra, dvomi nožnicovými 
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montážnymi plošinami S121-12E a dvomi plošinami na automobilovom podvozku 

Avia. 

 

4.3.11 Skladovanie 

 Oceľové prvky sa nesmú skladať priamo na zhutnený povrch. Prvky sa budú 

ukladať na drevené hranoly 150 × 150 mm na zhutnený povrch v pôdoryse haly vo 

vodorovnej polohe. Ak budú oceľové prvky ukladané na seba, musia byť medzi prvky 

vložené drevené prekládky 100 × 100 mm. Prekládky musia byť vo zvislici nad sebou. 

Takto sa môžu prvky skladovať do výšky 1,5m. Prekládky sa umiestnia vo vzdialenosti 

1/10 dĺžky od kraja prvku. Pri priehradových prvkoch (väznice a časti väzníka) sa 

prekládky uložia pod styčníky. 

 Stĺpy sa uložia v pôdoryse haly na spevnenú plochu, čo najbližšie k ich 

plánovanému umiestneniu. Stĺpy budú skladované vo vodorovnej polohe a nebudú sa 

ukladať na seba. 

 Prvky skladované v pôdoryse haly sa rozložia tak, aby medzi nimi mohol prejsť 

autožeriav podľa vyznačenej trasy vo výkrese pojazdy autožeriavov a to je minimálne 

3,0 m. V zaznačených pracovných miestach autožeriavu musí byť priestor pre 

zapätkovanie minimálne 4,8 m. Šírka uličky medzi prvkami pre viazačov je minimálne 

0,6m. Neprechodná ulička je šírky min. 0,3m. 

 Trapézový plech a panely KINGSPAN sa pozdĺžne uložia tak, aby boli v spáde 

a prípadné zrážky mohli odtekať.   

 Izolácia FATRAFOL bude skladovaná v roliach na drevených paletách 

v originálnom uzavretom obale chránené pred poveternostnými vplyvmi 

a mechanickým poškodením. Fólie môžu byť skladované aj na streche za predpokladu 

blízkeho použitia. 

 Drobný a spojovací materiál sa uskladní do uzamykateľného skladu. 

  

 

4.4 PRACOVNÉ PODMIENKY 

 

4.4.1 Obecné pracovné podmienky 

 Všetky práce budú realizované priamo na stavbe. Práce budú prebiehať len za 

denného svetla. Zamestnanci, pracujúci na stavbe, budú preškolení o BOZP a sú povinní 

dodržovať všetky predpisy, ktoré sa týkajú výkonu ich práce.  
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4.4.2 Pracovné podmienky procesu 

 Pokiaľ počas montáže nastanú nepriaznivé klimatické podmienky, práce sa 

prerušia. Za nepriaznivé podmienky sa považuje búrka, dážď a silný vietor. Vietor 

nesmie prekročiť rýchlosť 8 m/s pri prácach vo výške nad 5 m alebo 11 m/s pri prácach 

vo výške do 5 m. Práce sa prerušia, keď bude viditeľnosť menej ako 30 m. Pokiaľ 

klesne teplota pod +5° C, zabezpečíme pracovníkom teplé nápoje a častejšie prestávky 

s možnosťou ohriatia. Pri teplote pod -10° C sa však práce musia prerušiť.  

 

 

4.5 PRACOVNÉ POSTUPY 

 

 Najskôr sa pomocou dvoch pracovných čiat vztýčia stĺpy. Po ukotvení všetkých 

stĺpov sa autožeriav postaví do stredu poľa, odkiaľ postupne, bez nutnosti 

prepätkovania, osadí všetky ostatné prvky oceľovej konštrukcie v danom poli. Na stĺpy 

sa uloží väzník. Na priľahlé väzníky sa po stranách príslušného poľa osadia pozdĺžne 

stužidlá. Ak sú v danom poli navrhnuté stenové stužidlá, osadia sa a pripevnia ku 

stenám stĺpov a pozdĺžnemu stužidlu. Nakoniec sa osadia väznice a strešné stuženie. Po 

zmontovaní všetkých častí v príslušnom poli sa autožeriav presunie na ďalšiu pozíciu. 

Montáž bude prebiehať dvomi pracovnými čatami, pri čom montáž začnú z protiľahlých 

rohov haly.    

 Po zhotovení oceľovej konštrukcie sa začne pracovať na opláštení haly.  

 

4.5.1 Geometrické vytýčenie osového systému 

 Geodet zameria digitálnym teodolitom osi stĺpov. Poloha jednotlivých osí bude 

vyznačená na zatvrdnutom cementovom podliatí nezmazateľným spôsobom.   

 

4.5.2 Montáž stĺpov 

 Montáž stĺpov sa začne v osi 2. V tejto osi sú hlavné stĺpy navrhnuté ako 

zdvojené z profilov HEB 320 kvôli pozdĺžnej dilatácii. Tieto stĺpy sú kotvené skrutkami 

M30 s kotevnou hlavou. Pri montáži týchto stĺpov budú pracovať autožeriavy AD 20 

spoločne. Na stĺpe sa vyznačí os do výšky 50 mm. Autožeriavy sa zapätkujú na 

miestach určených v prílohe pojazdy autožeriavov. Viazači uviažu stĺp tak, aby sa 

označenie na štítku zhodovalo s označením vo výkresovej dokumentácii vzhľadom k ich 

polohe. Následne sa stĺp pomocou autožeriavu zdvihne a prenesie nad bod jeho 
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osadenia. Pomaly sa spustí na cementové podliatie hrúbky 50 mm. Pomocou vodováhy 

sa overí zvislosť. Stĺp ostane prichytený zdvíhacím mechanizmom a druhý autožeriav 

zopakuje rovnaký postup. Keď budú obidva stĺpy na svojich miestach, montážnici 

priložia profily U 160 z dvoch strán po výške prierezu stĺpu. Na tieto profily montážnici 

priložia z druhých dvoch strán profily 2×U100, ktoré sú k sebe privarené podložkami. 

Tieto profily sa priložia tak, aby podložky prešli cez kotevné skrutky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ostatné samostatne stojace stĺpy budú montované dvomi pracovnými čatami 

nezávisle na sebe. Profily HEB 400 v osi 3 sú kotvené skrutkami M36 s kotevnou 

hlavou, profily HEB 320 v osiach 1 a 4 sú kotvené skrutkami M30 s kotevnou hlavou 

a pomocné stĺpy HEA 240 sú kotvené pomocou predbežne osadených kotiev HILTI 

HDA-P-M16. Tieto stĺpy majú na svojej päte privarený plech s otvormi pre osadenie na 

kotevné skrutky. Montáž týchto stĺpov bude prebiehať tak, že stĺp prenesený 

Obr. 18: Detail kotvenia pozdĺžne dilatovaných stĺpov 



54 

 

autožeriavom nad bod osadenia sa bude pomaly spúšťať a montážnici ho nasmerujú tak, 

aby kotevné skrutky prešli cez montážne otvory na privarenom plechu. Po dosadnutí 

skontrolujú zvislosť pomocou vodováhy, prevlečú podložky cez skrutky a dotiahnu 

matice na požadovaný moment a až potom sa stĺp uvoľní zo zdvíhacieho mechanizmu.  

  

4.5.3 Montáž väzníkov 

 Po osadení všetkých stĺpov sa jeden autožeriav presunie do prvého poľa a druhý 

do opačného rohu.  Pomocou autožeriavu AD 28 sa prenesú jednotlivé časti väzníka na 

montážny rošt tvorený drevenými podkladkami 150×150 mm. Drevené podkladky sa 

podložia pod styčníky. Montážnici priskrutkujú spoje väzníka. Dolný pás strednej časti 

väzníka má na oboch stranách privarený oceľový plech, ktorý sa pripevní ku krajným 

častiam pomocou skrutiek 4×M20. Kontaktné dosky sú spojené skrutkami 6×M20. 

Kontaktné dosky horného pása sú pripojené pomocou skrutiek 4×M22.  

 Viazači pripevnia väzník pomocou viazacích prostriedkov k zdvíhaciemu 

mechanizmu. Autožeriav začne pomalou rýchlosťou dvíhať väzník do zvislej polohy, 

aby dolný pás väzníka ležal na podkladkách. V tejto polohe sa skontrolujú zhotovené 

spoje. Jedná sa hlavne o spoje, ktoré boli pri predmontáži na spodnej strane a boli ťažšie 

prístupné.  

 Väzník sa zdvihne nad úroveň stĺpov a prenesie sa nad stĺpy. Montážnici na 

montážnych plošinách usmernia na obidvoch stranách väzník nad stĺpy a väzník sa 

horným pásom položí na stĺpy. Montážnici pripevnia horný pás väzníka ku stĺpu 

Obr. 19: Montážny spoj dolného pása 
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skrutkami 2×M22. Po dotiahnutí skrutiek na požadovaný moment sa väzník uvoľní 

zo zdvíhacieho mechanizmu.  

 V osi C sa osadia profily IPE 330, ktoré sa priskrutkujú k stenám stĺpov 

skrutkami 4×M20. 

 

4.5.4 Montáž pozdĺžnych stužidiel 

 Pozdĺžne stužidlá sa priskrutkujú k horným pásom väzníkov. V prípade 

priehradových stužidiel sa priskrutkuje aj dolný pás k stene stĺpu. Pozdĺžne stužidlá 

tvorené len profilom HEA 160 sa priskrutkujú tiež k hlavám pomocných stĺpov.  

 

Obr. 20: Variácia pozdĺžnych stužidiel 

4.5.5 Montáž stenových stužidiel 

 Stenové stužidlá umiestnené po obvode haly majú odlišnú konštrukciu ako vo 

vnútorných osiach. V zásade sú ale tvorené dvomi vodorovnými profilmi HEA140, 

ktoré sa priskrutkujú ako prvé k stenám stĺpov. Po pripevnení vodorovných prvkov 

stužidla sa k nim priskrutkujú jäklove profily. V hornej časti stužidla sú jäkle 

pripevnené k pozdĺžnemu stužidlu. 

 

4.5.6 Montáž väzníc a strešných stužidiel 

 Väznice sa pripájajú na horné pásy priehradových väzníkov skrutkami 2×M16. 

Montáž väzníc bude realizovaná dvomi pracovnými čatami. Väznice sa v každom poli 

začnú osadzovať od kraja. Po osadení krajnej väznice sa k nej prichytia strešné stužidlá 
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z jäklových profilov a následne sa bude pokračovať s osadzovaním väzníc smerom do 

stredu poľa. 

 Autožeriav sa zapätkuje v strede poľa a viazači uviažu väznicu k zdvíhaciemu 

mechanizmu. Na obidva konce väznice sa priviažu laná, ktorými pri zdvíhaní väznice, 

zo zeme usmernia väznicu, aby prešla medzi väzníky. Keď bude väznica zdvihnutá nad 

väzníky, vyrovná sa a položí sa horným pásom na horné pásy väzníkov. Montážnici na 

montážnych plošinách usmernia väznicu, aby dosadla na správne miesto a vykonajú 

potrebné spoje.  V prípade krajnej väznice sa k nej pripevnia strešné stužidlá, ktoré sú 

tvorené jäklovými profilmi.  

 

Obr. 21: Pôdorys strechy v časti strešného stuženia 

4.5.7 Montáž strešného plášťa 

 Pred osadením nosnej vrstvy strešného plášťa sa v úrovni strechy privaria všetky 

výmeny. Sú tvorené z jäklových profilov 80×80×3 mm.  

 Nosná vrstva strechy je tvorená trapézovým plechom RAN 85B, ktorý sa 

pripevní skrutkami k horným pásom väzníc alebo k strešným výmenám. Do 

trapézového plechu sa vyrežú otvory pre svetlíky pomocou elektrických nožníc na 

plech. Po uložení trapézového plechu v celej ploche sa pripevnia svetlíky. 

 Ďalšie vrstvy sa budú robiť spoločne. Na trapézový plech sa voľne položí 

parozábrana, na ktorú sa položia dve vrstvy dosiek z minerálnej vlny, pričom je 
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dôležité, aby nedošlo k zámene hornej vrstvy zo spodnou vrstvou. Posledná vrstva je 

tvorená fóliou FATRAFOL, ktorá sa pripevní kotvami cez tepelnú izoláciu do 

trapézového plechu.  

 Pri montáži strešného plášťa sa môže položiť len toľko tepelnej izolácie, aby ju 

bolo možné dokonca smeny prekryť fóliou FATRAFOL kvôli prípadným zrážkam.  

 

4.5.8 Montáž železobetónových prefabrikovaných soklov 

 Prefabrikáty sa uložia po celom obvode s výnimkou steny, ku ktorej je 

pripevnená administratívna časť. Uložia sa na štrkový podsyp a pri stĺpoch na základové 

hlavy pilót. Prefabrikáty majú z výroby privarené po stranách profily z pásovej ocele, 

ktorými sa privaria k stĺpom.  

 Na soklové prefabrikáty sa na vrchnú časť ku kotevnej oceľovej pásovine, ktorá 

je súčasťou prefabrikátu a je rozmiestená po max. 800 mm, priskrutkujú osadzovacie 

uholníky pre osadenie panelov KINGSPAN. 

 

Obr. 22: Osadenie panelu KINGSPAN na soklový prefabrikát 
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4.5.9 Montáž panelov KINGSPAN 

 Pred montážou fasádnych panelov musia byť pripevnené všetky stenové 

stužidlá, aby nedošlo k preťaženiu konštrukcie vetrom.  

 Panely sa pripevnia k jäklovým profilom, ktoré sú z výroby privarené 

k obvodovým stĺpom. Na oceľovej konštrukcii sa nakreslia kontrolné rysky. Panel 

KINGSPAN sa presne uloží podľa rysiek, aby bola zaručená tesnosť spoja. Skontroluje 

sa tiež pozdĺžny spoj. Po presnom uložení sa do panelu a nosnej konštrukcie predvŕta 

otvor pre skrutku s vrtákom priemeru 5 mm. Ochrannú fóliu panelu v mieste skrutky 

a podložky je nutné odstrániť. Pomocou akumulátorového uťahovača a skrutky JZ2 6.3 

× 150 V16 s tesniacou podložkou 22 mm sa panel pripevní k nosnej konštrukcii. 

Každý panel bude pripevnený pomocou šiestich skrutiek, na každej strane 3.  

 Pri rezaní panelov sa musia ihneď odstrániť oceľové piliny z povrchu panelu, 

aby ho nepoškodili. 

 

4.5.10 Montáž vstavkov a žeriavových dráh 

 Montáž týchto častí bude vykonávaná pomocou autožeriavu AB 063 TATRA. 

Vztýčia sa stĺpy vstavkov. Stĺpy vstavkov sú kotvené do základových pätiek 

chemickými kotvami HILTI HAS M16, M20 a M30. Na stĺpy sa primontuje vodorovná 

nosná konštrukcia.  

 Žeriavová dráha je uložená na vlastných stĺpoch. Najskôr sa vztýčia nosné stĺpy. 

Po priskrutkovaní potrebných spojov sa na tieto stĺpy uloží žeriavová dráha a pripevní 

sa pomocou skrutiek k stĺpom. Nakoniec sa zhotovia stužidlá, ktoré sú pripevnené 

k stenám stĺpov a k spodnej časti prierezu žeriavovej dráhy.  

 

 

4.6 PERSONÁLNE OBSADENIE  

 

 Pracovníci musia splňovať požadovanú kvalifikáciu, vykazovať zdravotnú 

spôsobilosť pre danú činnosť a sú povinní doložiť platné osvedčenia k danej činnosti. 

Montážne práce budú vykonávať dve pracovné čaty.  

 Zloženie pracovnej čaty pre montáž skeletu a opláštenia: 

 1 žeriavnik – vodičské oprávnenie skupiny C+E, platný žeriavnický 

preukaz 

 2 montážnici – SOU v obore, výučný list 
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 1 viazač – SOU v obore, platný viazačský preukaz 

  

Zloženie pracovnej čaty pre strešný plášť: 

 4 izolatéri – SOU v obore, výučný list 

 2 pomocní pracovníci – SOU v obore   

 

 

4.7 STROJE, NÁRADIE A PRACOVNÉ POMÔCKY 

 

4.7.1 Stroje 

 2× autožeriav AD 28 

 Autožeriav AB 063 

 2× nožnicová montážna plošina S121-12E 

 2× montážna plošina na automobilovom podvozku Avia MP13 

 2× Kompresor Atlas Copco XAS 37 Kd 

 

4.7.2 Náradie a pomôcky 

 Pneumatický rázový uťahovač DEPRAG PSR 36C 

 Elektrický rázový uťahovač Makita 6906 

 Akumulátorový skrutkovač Accu DAM5 6,3 

 Ručná kotúčová píla Makita 5143R 

 Elektrické nožnice na plech Extol Industrial IES 25-500 

 Zváračka KÜHTREIBER KITin 150 

 Teodolit 

 Vodováha 2m 

 Zvinovací meter 

 Rebríky 

 Viazacie prostriedky 

 

4.7.3 Ochranné pomôcky 

 Pracovná obuv 

 Pracovný odev 

 Pracovné rukavice 
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 Reflexná vesta 

 Istiace laná 

 Prilby 

 Chrániče sluchu 

 

 

4.8 AKOSŤ A KONTROLA KVALITY 

 

 Kontrolný a skúšobný plán je podrobne spracovaný v kapitole 6 Kontrolný 

a skúšobný plán, kde je stanovený presný priebeh skúšok, kým budú vykonávané 

a akým spôsobom sa o nich vykoná zápis.  

 

4.8.1 Vstupná kontrola 

 Pred začatím montáže oceľovej konštrukcie bude skontrolované: 

 Kontrola projektovej dokumentácie 

 Prevzatie pracoviska 

 Prevzatie staveniskových prípojok 

 Spôsobilosť pracovníkov a zhotoviteľov 

 Kontrola dodanej oceľovej konštrukcie 

 Skladovanie materiálu 

 

4.8.2 Medzioperačná kontrola 

 Pri montáži sa bude priebežne kontrolovať: 

 Klimatické podmienky 

 Zdvíhacie zariadenie 

 Správnosť osadených prvkov 

 Umiestnenie stĺpov 

 Poloha väzníkov 

 Poloha väzníc 

 Skrutkové spoje 
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4.8.3 Výstupná kontrola 

 Po zhotovení montovanej konštrukcie bude skontrolované: 

 Súlad s projektovou dokumentáciou 

 Kontrola dokumentov 

 

 

4.9 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 

 Pracovníci budú pred začatím prác zoznámení s rizikami vykonávanej činnosti, 

s používaním ochranných pracovných pomôcok a s technologickým postupom. Svojím 

podpisom potvrdia, že boli poučený o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

 Montážne práce budú vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi. 

V priebehu etapy hrubej vrchnej stavby budú dodržované:  

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi  

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost, 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,  

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

provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví 

pri práci 

 

 Tento bod je podrobne riešený v kapitole 7 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 

práci.  
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4.10 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 

 Navrhované objekty zariadenia staveniska a proces výstavby nebudú mať 

negatívny dopad na životné prostredie, nebudú produkovať škodlivé exhaláty, 

nadmerný hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach ani zápach. Nebudú zhoršovať životné 

prostredie na stavbe ani na jeho okolí nad prípustnú mieru.  

 Pri montáži budú vznikať len bežné komunálne odpady, zbytky baliaceho 

materiálu, kovový odpad, prípadne prevádzkové kvapaliny strojov. Tie budú triedené 

podľa svojho druhu do jednotlivých nádob na stavenisku umiestnených podľa výkresu 

Zariadenie staveniska. Jedná sa o kontajner na triedený odpad, kde sa bude odpad 

triediť na papier, plasty a komunálny odpad, o kontajner na železný odpad a pri mieste 

na čistenie vozidiel bude umiestnený kontajner na kontaminovaný odpad.  

 Nakladanie s odpadmi a ich triedenie sa vykoná na základe týchto právnych 

predpisov: 

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

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

 Vyhláška č. 381/2001Sb., Ministerstva životního prostředí, 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 (Katalog odpadů) 

 Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění 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 (Katalog odpadů) 

 

 

Možné odpady:  

 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

 12 01 13 Odpady ze svařování 

 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod  

 12 01 21 číslem 12 01 20 

 13 01    Odpadní hydraulické oleje (N) 

 13 02     Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 
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 13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 

 13 07 01 Motorový olej a motorová nafta (N) 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

 15 01 01 Plastové obaly 

 15 01 06 Směšné obaly 

 17 02 01 Dřevo 

 17 02 03 Plasty 

 17 04 05 Železo a ocel 

 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

 20 01 39 Plasty 

 20 01 40 Kovy 

 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

 

 Ochrana životného prostredia je podrobne riešená v kapitole 8 Ochrana 

životného prostredia. 
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5.1 POUŽITÉ STROJE 

 

5.1.1 Ťahač DAF 105.460  

Pre dopravu oceľovej konštrukcie na stavenisko bude slúžiť ťahač DAF 105.460, 

ktorý bude ťahať trojnápravový náves. Tiež bude použitý na dopravu soklových 

prefabrikátov a panelov KINGSPAN. 

 

Obr. 23: DAF 105.460 

 

Tabuľka 3: Technické parametre ťahača DAF 105.460 

  

Celková hmotnosť 8 200 kg 

Povolená hmotnosť súpravy 44 000 kg 

Dĺžka 6 180 mm 

Šírka 2 450 mm 

Výška 3 820 mm 

Výkon 340 kW 

Použitie na stavbe 12.2. – 17.3.  



66 

 

5.1.2 Trojnápravový náves Schwarzmüller SPA 3/E PLATO 

 Jazdnú súpravu bude tvoriť ťahač DAF s rovinným návesom Schwarzmüller 

SPA 3/E PLATO, na ktorom sa budú prepravovať prvky oceľovej konštrukcie.  

 

Obr. 24: Plato náves Schwarzmüller SPA 3/E  

 

Tabuľka 4: Technické parametre návesu plato 

  

Vlastná hmotnosť 7 200 kg 

Povolená hmotnosť súpravy 42 000 kg 

Dĺžka ložnej plochy 13 620 mm 

Šírka plošiny 2 540 mm 

Výška plošiny 1 250 mm 

Použitie na stavbe 12.2 – 17.3.  
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Obr. 25: Autožeriav AD 28 na podvozku TATRA 

5.1.3 Autožeriav AD 28 TATRA 

Pri montáži oceľovej konštrukcie budú použité dva autožeriavy AD 28 na 

podvozku TATRA. Budú slúžiť ako zdvíhacie mechanizmy prvkov oceľovej haly, 

soklových prefabrikátov a panelov KINGSPAN. 

 

 

 

Tabuľka 5: Technické parametre AD 28 

  

Dĺžka 10 700 mm 

Šírka 2 500 mm 

Výška 3 420 mm 

Šírka s vysunutými podperami 5 160 mm 

Celková hmotnosť 28 740 kg 

Zaťaženie zadnej nápravy 2× 10 040 kg 

Zaťaženie prednej nápravy 7 380 kg 

Pojazd s bremenom Nemožno 

Maximálna dopravná rýchlosť 70 km/h 

Použitie na stavbe 15.2. – 19.4. 
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5.1.4 Autožeriav AB 063 TATRA 

 Na skladanie prvkov z nákladného automobilu bude slúžiť autožeriav AB 063 

TATRA. Ďalej bude použitý pri montovaní konštrukcií vstavkov a žeriavových dráh.  

 

Tabuľka 6: Technické parametre AB 063 

  

 Najťažší zdvíhaný prvok má 2,4 t  a bude premiestňovaný do vzdialenosti 8 m. 

Dĺžka 8 250 mm 

Šírka 2 440 mm 

Výška 3 350 mm 

Šírka s vysunutými podperami 4 100 mm 

Celková hmotnosť 14 570 kg 

Maximálne vyloženie s nadstavcom 8 500 mm 

Nosnosť pri vyložení do 8,5 m 2 500 kg 

Maximálna dopravná rýchlosť 70 km/h 

Použitie na stavbe 12.2. – 7.4. 

Obr. 26: AB 063 TATRA 

Obr. 27: Únosnosť AB 063 
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5.1.5 Montážna nožnicová plošina S121-12 E 

Pri montáži oceľovej konštrukcie a opláštenia haly budú použité dve montážne 

nožnicové plošiny s pracovnou výškou 12,1 m. 

 

Tabuľka 7: Technické parametre plošiny S121-12E 

 

Pracovná výška 12 100 mm 

Maximálna výška podlahy 10 100 mm 

Maximálna nosnosť koša 350 kg 

Dĺžka 2 730 mm 

Šírka 1 210 mm 

Pohon 8× 6 V akumulátory 

Hmotnosť  2 880 kg 

Použitie na stavbe 15.2. – 2.5. 

Obr. 28: Montážna nožnicová plošina S121-12E 
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5.1.6 Montážna plošina Avia MP 13 

Na stavbe budú aj dve montážne plošiny na automobilovom podvozku. Plošina 

s ramenom bude použitá pri ťažko dostupných spojoch konštrukcie a pri opláštení haly. 

Plošina má možnosť využitia elektrického pohonu vo vnútorných priestoroch. 

 

 

Tabuľka 8: Technické parametre plošiny Avia MP13 

Pracovná výška 13 000 mm 

Bočný dosah 6 500 mm 

Maximálna nosnosť koša 250 kg 

Dĺžka 7 000 mm 

Šírka 2 100 mm 

Šírka s vysunutými podperami 3 500 mm 

Pohon Dieselový motor 

Alternatívny pohon 230/400 V 

Hmotnosť  5 400 kg 

Použitie na stavbe 15.2. – 31.5. 

  

Obr. 29: Montážna plošina Avia MP13 
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5.1.7 Prenosný kompresor Atlas Copco XAS 37 Kd 

Kompresor bude potrebný ako zdroj vzduchu pre prácu s pneumatickým 

uťahovačom pri kotvení stĺpov a budú požité dva kompresory. Tento kompresor je 

poháňaný trojvalcovým motorom.  

 

 

 

Tabuľka 9: Technické parametre kompresoru Atlas Copco XAX 37 Kd 

Výkonnosť 33 l/s 

Prevádzkový tlak 7 bar 

Maximálny akustický výkon 98 db(A) 

Objem nádrže 32 l 

Hmotnosť 680 kg 

Rozmery 2 756 × 1 330 × 1 252 mm 

Použitie na stavbe 15.2. – 17.2.  

  

Obr. 30: Prenosný kompresor Atlas Copco XAS 37 Kd 
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5.1.8 Pneumatický rázový uťahovač DEPRAG PSR 36C 

Na uťahovanie silnejších skrutkovaných spojov bude použitý rázový uťahovač 

s krútiacim momentom až 2 100 Nm. Na stavenisku budú dva tieto stroje a budú použité 

pri kotvení stĺpov do základových konštrukcií.  

 

 

Tabuľka 10: Technické parametre pneumatického uťahovača DEPRAG PSR 36C 

Max. krútiaci moment 2 100 Nm 

Štandardná skrutka M20 – M36 

Spotreba vzduchu 33 l/s 

Svetlosť prívodnej hadice 16 mm 

Prevádzkový tlak 6,3 bar 

Hmotnosť  10,5 kg 

Rozmery 327 × 120 × 190 mm 

Použitie na stavbe 15.2. – 17.2. 

  

Obr. 31: DEPRAG PSR 36C 
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5.1.9 Rázový uťahovač Makita 6906 600 Nm 

Na doťahovanie skrutkovaných spojov bude použitý rázový uťahovač Makita 

s krútiacim momentom až 600 Nm. Napriek veľkému uťahovaciemu momentu má 

priaznivú hmotnosť. Pri montáži oceľovej konštrukcie budú použité až 4 uťahovače. 

 

 

Tabuľka 11: Technické parametre uťahovača Makita 6906 

Príkon 620 W 

Max. krútiaci moment 600 Nm 

Štandardná skrutka M16 – M22 

Hmotnosť 5,6 kg 

Rozmery 327 × 95 × 237 mm 

Použitie na stavbe 4ks  4.1. – 26.1. 

Použitie na stavbe 2ks 15.2. – 5.4. 

  

Obr. 32: Rázový uťahovač Makita 6906 
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5.1.10 Ručná kotúčová píla Makita 5143R 355mm 

Kotúčová píla bude použitá na rezanie panelov obvodového plášťa. Panely majú 

hrúbku 120 mm a rezný výkon kotúča je 130 mm. Pila má odsávací adaptér, ktorý sa pri 

rezaní napojí na vysávač, aby oceľové piliny nepoškodili povrch panelov. 

 

 

Tabuľka 12: Technické parametre kotúčovej píly Makita 5143R 

Príkon 2 200 W 

Voľnobežné otáčky 2 700 min-1 

Rezný výkon pri 90° 130 mm 

Pílový kotúč 355 mm 

Hmotnosť 14 kg 

Rozmery 607 × 200 × 416 mm 

Použitie na stavbe 30.3. – 2.5.  

  

Obr. 33: Ručná kotúčová píla Makita 5143R 
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5.1.11 Zváračka KÜHTREIBER KITin 150 

 Zváračka bude potrebná pri privarení strešných výmen a soklových 

prefabrikátov k oceľovým stĺpom. Vďaka svojej nízkej hmotnosti a možnosti zavesenia 

pomocou popruhu sa hodí pri práci vo výške na montážnej plošine.  

 

Tabuľka 13: Technické parametre zváračky KITin 150 

Prevádzkové napätie 230 V 

Rozsah zváracieho prúdu  10 – 150 A 

Zaťažovateľ 100% 125 A 

Zaťažovateľ 60% 140 A 

Zaťažovateľ pri max. prúde 45% 

Napätie na prázdno 88 V 

Krytie  IP 23 S 

Rýchlospojka 10 -25  

Rozmery 310 × 143 × 220 mm 

Hmotnosť 5,5 kg 

Použitie na stavbe 9.3. – 28.3.  

Obr. 34: Zváračka KÜHTREIBER KITin 150 
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5.1.12 Priemyslový vysávač Narex VYS 30-21 

Vysávač bude potrebný pri rezaní panelov obvodového plášťa. Vysávačom budú 

odstránené oceľové piliny z povrchu panela, aby nedošlo k jeho poškodeniu.  

 

Tabuľka 14: Technické parametre vysávača Narex VYS 30-21 

Príkon 1 500 W 

Hmotnosť 10 kg 

Objem nádoby 30 l 

Priemer hadice 32 mm 

Dĺžka hadice 6 m 

Napätie 230 V 

Sací výkon 25 000 Pa 

Rozmery 600 × 380 × 450 mm 

Použitie na stavbe 30.3. – 2.5. 

 

  

Obr. 35: Priemyslový vysávač Narex VYS 30-21 
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5.1.13 Vysokotlakový čistič Nilfisk-ALTO C 125.4-6 PAD 

Vysokotlakový čistič sa v prípade potreby použije na očistenie vozidiel 

vychádzajúcich zo stavby. 

Hmotnosť 9 kg 

Tlak 125 bar 

Dĺžka hadice 6 m 

Príkon 1,7 kW 

Prietok vody 520 l/hod 

Rozmery 280 × 250 × 850 mm 

Použitie na stavbe 15.2. – 6.6. 

 

  

Obr. 36: Vysokotlakový čistič Nilfisk-ALTO C 125.4-6 PAD 
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5.1.14 Kiosková trafostanica  

Provizórnu trafostanicu dodá spoločnosť EEIKA Brno, s. r. o.. Spoločnosť 

zabezpečí dopravu trafostanice a nainštaluje ju na určené miesto pred zahájením odberu. 

Pred inštaláciou zaistí od spoločnosti E.ON povolenie k pripojeniu na podzemné 

vedenie VN prechádzajúce cez pozemok areálu ITAB. Po vybudovaní objektu SO 401 – 

Prípojka VN spoločnosť EEIKA ukončí prevádzku provizórnej trafostanice a zabezpečí 

jej odvoz zo staveniska.  

Transformátor s výkonom 250 kVA pokryje predpokladaný potrebný príkon    

15 kW pre hrubú vrchnú stavbu výrobnej haly, čo je približne 19 kVA. 

 

 

Tabuľka 15: Technické parametre kioskovej trafostanice 

Transformátor olejový hermetický do výkonu 250 kVA 

NN technológia rozvádzač RST do 1000 A 

VN technológia Rozvádzač s izoláciou 2+1 

Hmotnosť 3 800 kg 

Rozmery 3 000 × 1 730 × 2 100 mm 

Použitie na stavbe 15.2. – 6.6. 

  

Obr. 37: Plechová kiosková trafostanica 
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6.1 KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN PRE OCEĽOVÝ SKELET 

 

 Pre technologickú etapu hrubej vrchnej stavby je potrebné spracovať kontrolné 

a skúšobné plány. V nasledujúcej kapitole je popísaný priebeh kontrolného 

a skúšobného plánu pre montáž oceľového skeletu. 

 

6.1.1 Vstupná kontrola 

1. Projektová dokumentácia 

 Kontroluje sa rozsah, správnosť a úplnosť projektovej dokumentácie a statických 

výpočtov, ktorých obsah sa porovná s podmienkami uvedenými v zmluve o dielo. 

Skontroluje sa dielenská dokumentácia oceľovej konštrukcie, kde sú podrobne 

vykreslené detaily spojov. Založí sa montážny denník.  

 

2. Prevzatie pracoviska 

 Stavbyvedúci spoločne s technickým dozorom stavebníka urobia prehliadku 

staveniska a porovnajú skutočný stav staveniska so stavom uvedeným 

v technologickom predpise. Skontroluje sa počet, druh a stav staveniskových buniek. 

Spevnené plochy musia spĺňať stanovené mocnosti. Kontroluje sa tiež celistvosť 

oplotenia, umiestnenie dopravného značenia.  

 Geodet overí výškopisné a polohopisné zameriavacie body, pretože vytyčovacie 

body mohli byť pri predchádzajúcich prácach poškodené. 

 Skontroluje sa stav monolitických hláv pilót a v osi Q betónové nakladacie doky. 

Betón musí byť vytvrdnutý. V stavebnom denníku sa overí dátum betonáže a doba 

technologickej prestávky. Geodet zmeria výškovú úroveň stredu základu, ktorej 

odchýlka nemôže byť väčšia ako ±16 mm.  

 Kontroluje sa správne prevedenie a počet kotviacich prvkov príslušnej 

základovej konštrukcie podľa PD. Poloha osi kotevných skrutiek vo vodorovných 

smeroch má toleranciu Δy, Δz ±3 mm. Výškový rozdiel kotevných skrutiek má 

toleranciu 5 mm ≤ Δp ≤ 45 mm. Kontrolu vykoná majster a vykoná sa zápis do SD. 
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3. Prevzatie staveniskových prípojok 

 Za účasti stavbyvedúceho a investora, prípadne poverenej osoby, sa zhotoví 

zápis do stavebného denníku, kde sa uvedú počiatočné stavy elektromeru a vodomeru. 

Tieto údaje budú slúžiť pre určenie spotreby energií na konci výstavby.  

 

4. Spôsobilosť pracovníkov a zhotoviteľov  

 Skontrolujú sa certifikáty zhotoviteľa, ktoré ho oprávňujú  vykonávať montáž 

oceľových konštrukcií. Každý pracovník môže vykonávať len takú prácu, ku ktorej má 

oprávnenie, prípadne platný preukaz, ktorého platnosť nesmie skončiť pred dokončením 

výstavby. Jedná sa najmä o žeriavnické preukazy a preukazy viazačov bremien. 

 

5. Kontrola dodanej oceľovej konštrukcie 

 Výrobca oceľovej konštrukcie dodá s dodacími listami podpísané protokoly 

o vykonaných skúškach a vyhovujúcich výrobných odchýlkach. Pri každej dodávke sa 

skontroluje počet dodaných dielov s dodacím listom. Kontrolujú sa dokumenty 

dodávané s prvkami, či informácie o prvkoch splňujú požiadavky uvedené v 

objednávke. Každý prvok musí byť čitateľne označený podľa dielenskej dokumentácie. 

Náter ani oceľová konštrukcia nesmie byť poškodená.   

 

6. Skladovanie materiálu  

 Musia byť dodržané pravidlá skladovania uvedené v technologickom predpise 

v kapitole 4.3.11. Skontrolujú sa najmä potrebné šírky medzi skladovanými prvkami, 

spôsob a vzdialenosť uloženia podkladných hranolov a prekladiek. Potrebná ulička na 

Obr. 38: Schéma kotevnej skrutky 
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prejazd autožeriavov je min. 3 m a vzdialenosť skladovaných prvkov, medzi ktorými 

bude zapätkovaný autožeriav je min. 5,5 m. Min. šírka uličky pre zaviazanie bremena je 

0,6 m a neprechodné uličky sú min. 0,3 m. V prípade plošných prvkov sa skontroluje 

tiež zabezpečený spád na odtekanie prípadných zrážok. 

 

6.1.2 Medzioperačná kontrola 

7. Klimatické podmienky 

 Kontroluje sa priemerná denná teplota, ktorá sa stanoví z piatich meraní. 

Z teploty rannej, obednej a večerná teplota sa započíta dvakrát. O meraniach sa zhotoví 

zápis do stavebného denníka. Teplota nemôže počas montážnych prác klesnúť pod 

10°C. Kvôli prácam vo výškach musíme merať rýchlosť vetra, ktorá nemôže byť 

väčšia ako 8 m/s. Za nepriaznivých klimatických podmienok budú stavebné práce 

prerušené. Za nepriaznivé podmienky sa považuje aj búrka, silné sneženie a dážď. Stav 

klimatických podmienok sa každý deň zapíše do stavebného denníka.  

 

8. Zdvíhacie zariadenie 

 Kontrolu autožeriavov vykonajú žeriavnici. Pred začatím prác skontrolujú stav 

autožeriavu, najmä prevádzkové kvapaliny a pohonné hmoty, ktoré v prípade potreby 

doplnia, aby nedošlo k nehode počas montáže. Pred dvíhaním bremena sa skontroluje 

poloha autožeriavu, aby nedošlo ku prekročeniu únosnosti. Viazači skontrolujú 

viazačské prostriedky, ktoré musia vykazovať pevnosť. V prípade mechanického 

poškodenia sa vymenia za nové.   

 

9. Správnosť osadených prvkov 

 Priebežne počas montáže kontroluje majster výber prvku podľa označenia na 

štítku a v projektovej dokumentácii. Kontroluje sa tiež správna poloha prvku. Najmä pri 

montáži stĺpov sa môže javiť, že je prvok symetrický. Z hľadiska montážnych otvorov 

však symetrické nie sú.  
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10. Umiestnenie stĺpov  

 Kontrolu vykoná majster so stavbyvedúcim pomocou teodolitu. O premeraní 

polohového umiestnenie sa urobí zápis do SD.  

 Dovolená odchýlka stredu stĺpu voči bodu osového systému (PR) je Δ = ±5 mm.  

 Celková vzdialenosť osí krajných obvodových stĺpov v smere rámu musí byť 

108,400 ± 0,032 m.  

 Celková vzdialenosť osí krajných stĺpov v smere kolmom na rám musí byť 

167,500 ± 0,043 m.  

 Osová vzdialenosť dvoch susedných stĺpov má toleranciu max. ±8 mm. Os stĺpa 

môže byť voči osovému systému vychýlená max. o ±7 mm.  

 Celkové vychýlenie hlavy stĺpa je max. ±10 mm.  

  

Obr. 39: Odchýlka stredu stĺpa od osového systému 

Obr. 40: Vychýlenie stĺpa voči osovému systému 
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11. Poloha väzníkov 

 Po osadení väzníka majster skontroluje jeho polohu voči stĺpu. Dovolená 

odchýlka je ±3 mm od predpokladaného umiestenia na stĺpe. Predpokladaná 

vzdialenosť medzi susednými väzníkmi má dovolenú odchýlku Δ = ±5 mm. 

12. Poloha väzníc 

 Po osadení väznice majster skontroluje polohu horného pásu väznice uloženého 

na väzníku. Horný pás väznice môže byť od predpokladaného umiestnenia vychýlený o 

±10 mm.  

 

13. Skrutkové spoje 

 Pri každom spoji majster priebežne kontroluje počet a typ skrutiek, ktorý musí 

súhlasiť s projektovou dokumentáciou. Každá skrutka musí mať pod maticou podložku. 

Dĺžka skrutky musí byť taká, aby po dotiahnutí presahovala maticu aspoň dvomi 

závitmi. Spoje musia byť dotiahnuté na požadovaný moment s toleranciou 5%.   

 

6.1.3 Výstupná kontrola 

14. Kontrola celej oceľovej konštrukcie 

 Kontroly sa účastní stavbyvedúci, statik a technický dozor stavebníka. Vykoná 

sa vizuálna kontrola všetkých prvkov, ich počet, umiestnenie a upevnenie. Statik 

posúdi, či konštrukcia nevykazuje poškodenie, ktoré by mohlo ovplyvniť stabilitu 

a únosnosť. Vizuálne sa skontroluje, či nie sú poškodené ochranné nátery konštrukcii. 

Výsledky kontroly sa zapíšu do stavebného denníka.  

 

Obr. 41: Umiestnenie väzníka voči stĺpu 
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15. Kontrola dokumentácie skutočného zhotovenia, prevzatie oceľovej konštrukcie 

 V tomto prípade bude zhotoviteľ pokračovať ďalej montážou opláštenia, takže 

sa len skontrolujú potrebné dokumenty a predá sa montážny denník investorovi. 

Dokumentácia skutočného zhotovenia spolu s dodacími listami, prípadne protokolmi 

o vykonaných skúškach sa zaevidujú.   
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Použité skratky: 

TP – technologický postup 

PD – projektová dokumentácia 

DD – dielenská dokumentácia 

SV – stavbyvedúci  

M – majster  

TDS – technický dozor stavebníka 

ST – statik  

SD – stavebný denník  

DL – dodacie listy 

OL – objednávacie listy 

G – geodet  

SOD – zmluva o dielo  

 

Použité zdroje: 

o ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 

Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

o ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - 

Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 

o 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 

o Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

 

Iné zdroje:  

Podklady z cvičenia predmetu BW54 – Management kvality staveb  
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7.1 OBECNÉ INFORMÁCIE  

 

 Pred začatím stavebných a montážnych prác budú všetci pracovníci preškolení 

a svojím podpisom potvrdia, že boli oboznámení zásadami bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. Pracovníci budú tiež oboznámení s možnosťami staveniska. Budú 

oboznámení o polohe prostriedkov pre poskytnutie prvej pomoci, ktoré budú dostupné 

počas celej doby výstavby v kancelárii stavbyvedúceho a o polohe prenosných hasiacich 

prístrojov a spôsobe ich použitia.  

 Pri stavebných a montážnych prácach budú dodržiavané platné právne predpisy. 

Jedná sa najmä o: 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost, 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  

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví 

pri práci 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 
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7.2 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 

  

7.2.1 Příloha: další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, 

které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 

hloubkou, a na bezpečný provoz a používaní technických zařízení poskytovaných 

zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Riziko: Pád z montážnej plošiny.  

Opatrenie: Montážne plošiny sú opatrené zábradlím výšky 1,1 m so strednou tyčou, 

ktorá bráni vypadnutiu pracovníkov. Ochranná lišta nad úrovňou podlahy plošiny výšky 

0,15 m. Podlahy montážnych plošín budú udržované v čistom stave. Pracovníci budú 

používať vhodnú a nepoškodenú obuv.  

 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Riziko: Nebezpečie pádu pracovníkov z montážnej plošiny. 

Opatrenie: Pracovníci použijú ochranné pracovné prostriedky a pomocou karabín sa 

pevne priviažu k zábradliu montážnej plošiny.  

 

Riziko: Nebezpečie pádu pracovníkov pri montáži trapézového plechu 

Opatrenie: Pracovníci použijú bezpečnostné postroje, ktoré budú pomocou lán 

pripevnené k pevným zhotoveným častiam oceľovej konštrukcie. 

 

Riziko: Pretrhnutie viazacích ochranných prostriedkov 

Opatrenie: Pred prácou vo výške si pracovníci skontrolujú pevnosť, kompletnosť 

a nezávadnosť ochranných prostriedkov. 

 

III. Používání žebříků 

Riziko: Pád z rebríka, prípadne pád s rebríkom pri výstupe alebo zostupe na strešnú 

konštrukciu. 

Opatrenie: Po rebríku nesmie vystupovať ani zostupovať vždy viac ako jeden 

pracovník. Pracovníci vystupujú alebo zostupujú po rebríku tvárou k nemu. Rebríky 
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zostavovať a vysúvať len do dĺžky určenej výrobcom. Udržiavať rebríky v dobrom 

technickom stave a poškodené rebríky odstrániť z pracoviska. Nevynášať ani neznášať 

bremeno s hmotnosťou väčšou ako 15 kg. Rebrík musí hornú plošinu presahovať 

najmenej o 1,1 m. Sklon rebríka je minimálne 2,5:1. Po celú dobu použitia rebríka musí 

byť zaistená jeho stabilita. Rebrík musí byť postavený na pevnom a nepohyblivom 

podklade. 

 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

Riziko: Úraz spôsobený pádom predmetov a materiálov z montážnych plošín, prípadne 

zo strešnej konštrukcie.  

Opatrenie: Pracovníci musia mať nasadené ochranné prilby. Proti pádu náradia 

a drobného materiálu z montážnych plošín slúži ochranná lišta výšky 0,15 m. Montážne 

plošiny nesmú byť preťažované. Pracovníci budú používať montážne opasky opatrené 

vreckami na odkladanie náradia a drobného materiálu.  

 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Riziko: Nebezpečie úrazu osoby pohybujúcej sa pod montážnou plošinou. 

Opatrenie: Pracovníci sa nebudú pohybovať v priestore pod montážnymi plošinami do 

vzdialenosti 1,5 m.  

 

Riziko: Nebezpečie úrazu osoby pohybujúcej sa pod miestom montáže strešného 

trapézového plechu. 

Opatrenie: Pracovníci budú každý deň oboznámení s postupom montáže a nebudú sa 

pohybovať pod miestami, kde bude prebiehať montáž trapézového plechu.  

 

VI. Práce na střeše 

Riziko: Úraz spôsobený pádom alebo prepadnutím pri montáži nosnej časti strešnej 

konštrukcie. 

Opatrenie: Pracovníci budú vybavení ochranným postrojom a zachytávačom pádu, 

ktorý bude pripevnený o pevný prvok strešnej konštrukcie. Pracovníci budú používať 

vhodnú pracovnú obuv a udržiavať čisté podrážky.  

 

IX. Přerušení práce ve výškách  

Riziko: Zvýšené nebezpečie skĺznutia alebo pádu. 



93 

 

Opatrenie: V prípade výskytu búrky, dažďa, sneženia, tvorenia námrazy zodpovedná 

osoba preruší práce vo výškach. Práce budú prerušené tiež v prípade, že bude 

dohľadnosť menšia ako 30 m a teplota klesne pod 10°C. Práce na montážnych 

plošinách budú tiež prerušené v prípade, že rýchlosť vetra presiahne 8 m/s a práce na 

strešnej konštrukcii v prípade, že vietor presiahne rýchlosť 11 m/s.  

 

XI. Školení zaměstnanců 

Riziko: Nedodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Opatrenie: Všetci zamestnanci budú pred začatím prác preškolení v dostatočnom 

rozsahu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vo výškach. Každý pracovník svojim 

podpisom potvrdí, že toto školenie absolvoval.  

 

 

7.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 

POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA 

STAVENIŠTÍCH 

  

7.3.1 Příl. 1: Další požadavky na staveniště 

 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: Nebezpečie vstupu nepovolaných osôb a následné zranenie. 

Opatrenie: Stavenisko bude v celom rozsahu oplotené mobilným plotom výšky 1,8 m. 

Na stavenisko bude umožnený vstup jednou bránou, ktorá bude po ukončení pracovnej 

doby zamknutá. V nočných hodinách bude stavenisko osvetlené a po skončení 

pracovnej doby strážené ostrahou. Pri vstupe na stavenisko bude inštalovaná informačná 

tabuľa s vyznačením umiestnenia prvej pomoci a hlavného vypínača elektrickej energie. 

Na oplotení v severovýchodnej časti staveniska popri ulici Chrudichromská a na 

vstupnej bráne budú umiestnené bezpečnostné značky. 
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Obr. 42: Bezpečnostné značky 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riziko: Dopravná nehoda.  

Napojenie vjazdu na spevnenú časť novovznikajúcej komunikácie priemyselného parku 

bude označené dopravnými značkami. Bude tu umiestnená dopravná značka zákaz 

vjazdu mimo vozidiel stavby. Z opačnej strany bude umiestnená značka stoj, daj 

prednosť v jazde. Rýchlosť bude pred križovatkou z oboch strán obmedzená na 30 

km/h. Pred vjazdom na stavenisko bude umiestená dopravná značka, ktorá obmedzuje 

maximálnu rýchlosť na 5 km/h. 
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II. Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: Zasiahnutie elektrickým prúdom pri neúmyselnom dotyku s nízkym a vysokým 

napätím. 

Opatrenie: Dodržiavať zákazy činností v ochranných pásmach vysokého napätia, 

rozvodne E.ON a provizórnej trafostanice. Práce v blízkosti elektrických zariadení 

vykonávať len v súčinnosti s odborníkom.  

 

Riziko: Nemožnosť rýchleho vypnutia elektrického prúdu v prípade nebezpečia. 

Opatrenie: Vhodné, označené a prístupné umiestnenie hlavného vypínača. Informovať 

všetkých zamestnancov o polohe vypínača pre celú stavbu.  

 

Riziko: Vznik požiaru.  

Opatrenie: Vypínať elektrické zariadenia po ukončení pracovnej doby. Dodržovať 

prevádzkové podmienky pri elektrickom kúrení v bunkách zariadenia staveniska. 

Informovať pracovníkov o polohe prenosných hasiacich prístrojov. Poučiť pracovníkov 

o výbere vhodného hasiaceho prístroja pre rôzne triedy požiaru. 

 

Riziko: Poškodenie izolácie vodičov.  

Opatrenie: Stavenisková prípojka elektrickej energie vedená pod spevnenými plochami 

a v ich blízkosti bude vedená v chráničke.  

 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: Prechladnutie pracovníka. 

Opatrenie: Poskytnutie ochranných pracovných pomôcok proti chladu a dažďu. Pokiaľ 

teplota klesne pod 5 °C, podávanie teplých nápojov a poskytnúť prestávky v teplej 

miestnosti. Prerušenie prác v prípade neprípustných pracovných podmienok.   

 

Riziko: Preťaženie montážnej plošiny. 

Opatrenie: Na montážnej plošine sa budú nachádzať max. dvaja pracovníci. Nosnosť 

montážnej plošiny nemôže byť prekračovaná. Nepoužívať montážne plošiny v prípade, 

že je rýchlosť vetra viac ako 8 m/s. 
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7.3.2 Příl. 2: Bližší minimálni požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používaní strojů a nářadí na staveništi 

 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: Poškodenie nadzemného vedenia vysokého napätia. 

Opatrenie: Pred začatím prác zoznámiť obsluhu autožeriavov o umiestnení nadzemných 

vedení a prevádzkových podmienkach staveniska. 

 

Riziko: Úraz spôsobený neopatrným, nevhodným alebo nebezpečným používaním 

stroja.  

Opatrenie: Stroje a zariadenia môžu obsluhovať len tí pracovníci, ktorí sú k tomu 

preškolení alebo sú odborne spôsobilými k obsluhe daného stroja či zariadenia. 

 

Riziko: Strata stability autožeriavu 

Opatrenie: Zaistenie stability autožeriavu v priebehu všetkých pracovných operácii 

výsuvnými pätkami na spevnenom podklade. Nepreťažovať zdvíhací mechanizmu. Do 

kabíny umiestniť zaťažovací diagram. V prípade, že sa podpery zabárajú včas zväčšiť 

plochu podpier. 

 

Riziko: Nebezpečie ohrozenia života cúvaním vozidla. 

Opatrenie: Pri cúvaní stroja používať zvukové výstražné signály a navigovať vodiča 

iným pracovníkom za neustáleho vizuálneho kontaktu.  

 

Riziko: Zranenie očí jemnými časticami pri práci s pneumatickým náradím. 

Opatrenie: Pri práci s pneumatickým náradím používať ochranné okuliare. Nepoužívať 

poškodené hadice. Neobmedzovať prietok vzduchu ohýbaním hadice. Hadicu pred 

pripojením k pneumatickému náradiu prefúknuť vzduchom. Pri prefukovaní držať 

hadicu tak, aby tlakový vzduch nerozvíril prach a smeroval do voľného priestoru.  

 

Riziko: Poškodenie sluchu pri práci s pneumatickým náradím. 

Opatrenie: Pred spustením kompresoru si pracovníci používajúci pneumatické náradie, 

ale aj pracovníci, ktorí sa zdržujú v blízkosti kompresoru, nasadia ochranu sluchu.  
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Riziko: Úraz spôsobený ignorovaním poruchy stroja. 

Opatrenie: Pri zistení poruchy stroja obsluha ihneď ukončí jeho prevádzku až dokedy 

nebude porucha odstránená. O poruche musí byť oboznámená aj striedajúca obsluha.   

 

Riziko: Prejdenie, prirazenie pracovníka nesprávne odstaveným strojom. 

Opatrenie: Po ukončení práce musí byť stroj zaistený proti samovoľnému pohybu 

v súlade s návodom k používaniu, napríklad zakladacími klinmi alebo zaradením 

prevodového stupňa a zabrzdením parkovacej brzdy. V prípade, že sa obsluha vzdiali od 

stroja, musí zaistiť stroj proti pohybu, ale aj proti neoprávnenému použitiu inou osobou 

zamknutím kabíny stroja.  

 

XV. Přeprava strojů 

Riziko: Vypadnutie stroja z ložnej plochy dopravného prostriedku. 

Opatrenie: Prepravované elektrické montážne plošiny musia byť zabezpečené proti 

posuvu a prevráteniu.  

 

7.3.3 Příl. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: Úraz spôsobený narazením alebo pádom prepravovaného materiálu. 

Opatrenie: Pri skladaní materiálu z dopravného prostriedku sa v blízkosti budú 

pohybovať len osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná a žeriavnik bude mať o nich 

neustále prehľad. Žiadny pracovník sa nesmie pohybovať pod prepravovaným 

bremenom.  

 

Riziko: Pád nestabilného bremena. Prevrátenie bremena na osobu po odviazaní zo 

zdvíhacieho mechanizmu. 

Opatrenie: Uloženie bremená na rovný, tvrdý podklad. Zaistenie zvislosti bremien pri 

ukladaní viacerých prvkov na seba.  

 

Riziko: Privretie ruky pracovníka pri viazaní alebo odväzovaní materiálu zo 

zdvíhacieho mechanizmu. 
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Opatrenie: Prvky, ktoré na seba tesne doliehajú, sa oddelia drevenými hranolmi. 

Vzájomná komunikácia medzi viazačom a žeriavnikom. Správna činnosť viazača 

a žeriavnika.  

 

XI. Montážní práce 

Riziko: Privretie končatiny montážnika prepravovaným prvkom na mieste jeho 

osadenia.  

Opatrenie: Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, kým sa zavesené bremeno neustáli. 

Montážnici nikdy nesmú vkladať ruky medzi prepravovanú časť konštrukcie a iné 

konštrukcie. Prvok sa uvoľní zo zdvíhacieho mechanizmu až v momente, keď budú 

zhotovené potrebné spoje stanovené v technologickom postupe. 

Riziko: Strata stability zmontovanej oceľovej konštrukcie a pád na pracovníka.  

Opatrenie: Počas montáže oceľovej konštrukcie musí byť po osadení každého dielca 

zabezpečená priestorová tuhosť. Dodržanie postupu podľa technologického postupu. 

Zhotovenie požadovaných spojov správnym spojovacím materiálom a požadovaným 

momentom dotiahnutia. 

 

Riziko: Pád pracovníka pri pohybe na streche k miestu výkonu práce. 

Opatrenie: Zaistenie bezpečného prístupu na strechu pomocou rebríkov. Používať 

zachytávacie ochranné prostriedky. Zvýšenú pozornosť dbať nie len pri okraji strechy, 

ale aj pri otvoroch pre svetlíky. 

 

Riziko: Nezachytený pád pri použití prostriedkov osobného zaistenia. 

Opatrenia: Správne použitie ochranných prostriedkov. Pravidelné kontroly istiaceho 

lana. Poškodené prostriedky je nutné ihneď vymeniť za nové. Správna voľba vhodného 

a spoľahlivého miesta pre upevnenie. Zaistenie pracovníka tiež pri presunu na iné 

miesto.  
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 Informácie o rizikách medzi jednotlivými dodávateľmi na stavbe podľa §101, 

odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 

Dátum Firma Platnosť od Pracovní činnosť Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



100 

 

 Nižšie podpísaní pracovníci svojím podpisom potvrdzujú, že boli zoznámení 

s Plánom stavby „VÝROBNÝ AREÁL ITAB“ a sú si vedomí požiadaviek na nich 

kladených Plánom v plnom rozsahu.  

 

Dátum Meno Funkcia Spoločnosť Podpis 
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Zoznam zhotoviteľov 

Spoločnosť Sídlo IČO 
Zmluva 

podpísaná 

Stavebný 

objekt 

Činnosť Vykonávaná 

práca od         do 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  



102 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

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

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE                   JAKUB PANÁČEK  
AUTHOR 
 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

 
BRNO 2016             



103 

 

8.1 OBECNÉ INFORMÁCIE 

 

 Počas výstavby bude na stavenisku produkovaný odpad a nastanú situácie, počas 

ktorých bude v okolí stavby vyššia hladina hluku. Na stavbe budú dodržiavané tieto 

zákony a vyhlášky:  

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

 vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací 

 

Pre zrozumiteľné rozlíšenie textu sú citované časti z vyhlášok písané kurzívou.  

 

8.2 ZÁKON č. 185/2001 Sb., O ODPADECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 

DALŠÍCH ZÁKONŮ 

 

§ 3 

8.2.1 Pojem odpad 

(1) Odpad  je  každá  movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl 

nebo povinnost se jí zbavit. 

(2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc k využití  

nebo  k  odstranění  ve  smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě  oprávněné  

ke  sběru  nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu  na  to,  zda  se  

jedná  o  bezúplatný  nebo úplatný převod. Ke zbavování  se  odpadu  dochází  i  

tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama. 

(4) Osoba  má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu  

účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na 

základě zvláštního právního předpisu. 

 

§ 4 

8.2.2 Další základní pojmy 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) nebezpečným odpadem - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností  uvedených  v  příloze  přímo použitelného předpisu Evropské unie o 

nebezpečných vlastnostech odpadů, 
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b) komunálním  odpadem  -  veškerý  odpad vznikající na území obce při činnosti  

fyzických  osob  a  který  je  uveden  jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s 

výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání, 

c) odpadem  podobným  komunálnímu odpadu - veškerý odpad vznikající na 

území   obce   při   činnosti  právnických  osob  nebo  fyzických  osob 

oprávněných  k  podnikání  a  který  je  uveden  jako komunální odpad v 

Katalogu odpadů, 

d) odpadovým  hospodářstvím  -  činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů,  

na  nakládání  s  odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale 

uloženy, a kontrola těchto činností, 

e) nakládáním  s  odpady  - obchodování s odpady, shromažďování, sběr, výkup,  

přeprava,  doprava,  skladování,  úprava,  využití a odstranění odpadů, 

f) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, 

g) shromažďováním   odpadů   -  krátkodobé  soustřeďování  odpadů  do 

shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním 

s odpady, 

h) skladováním  odpadů  -  přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu  

určeném  po  dobu  nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich 

odstraněním, 

i) skládkou  -  zařízení  zřízené  v  souladu  se  zvláštním  právním předpisem a 

provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně 

zařízení provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních 

odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů s výjimkou skladování 

odpadů podle písmene h), 

m) sběrem odpadů - soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání od jiných osob včetně jejich předběžného 

třídění a předběžného skladování za účelem jejich přepravy do zařízení na 

zpracování odpadu, 

n) tříděným sběrem - sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu, kategorie a 

charakteru odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování, 

o) výkupem odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou 

nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, 
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u) odstraněním odpadů - činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že 

tato činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v 

příloze č. 4 k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění 

odpadů, 

 

§ 5 

8.2.3 Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů 

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad 

zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen 

"ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. 

(2) V případech, kdy nelze odpad jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, 

zařadí odpad ministerstvo na návrh příslušného obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností. Na toto řízení se nevztahuje správní řád. 

(3) Ministerstvo stanoví vyhláškou 

a) Katalog odpadů, 

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů, a 

c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na 

zařazení odpadu podle Katalogu odpadů. 

 

§ 6 

8.2.4 Zařazování odpadu podle kategorií  

(1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit 

odpad do kategorie nebezpečný, pokud 

a) vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze 

přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 

odpadů, 

b) je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo 

c) je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu 

odpadů jako nebezpečný. 

(2) V případě, že se původce odpadů nebo oprávněná osoba domnívají, že odpad 

uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo nebezpečný odpad po úpravě nemá 

žádnou z nebezpečných vlastností a mají v úmyslu s ním nakládat jako s 

odpadem kategorie ostatní, jsou povinni požádat pověřenou osobu nebo osoby 

podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností. V případě, že má Česká 
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inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) důvodnou pochybnost, že 

původce odpadu nebo oprávněná osoba odpad správně zařadili, může původci 

odpadu nebo oprávněné osobě rozhodnutím uložit povinnost požádat pověřenou 

osobu nebo osoby podle § 7 odst. 1 o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadu. 

(3) Směsný komunální odpad se nezařazuje do kategorie nebezpečný a původce a 

oprávněná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpečným, i když 

splňuje podmínky uvedené v odstavci 1. 

(4) Pokud původce nebo oprávněná osoba osvědčením o vyloučení nebezpečných 

vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nebo 

nebezpečný odpad po úpravě nemá žádnou z nebezpečných vlastností, nejsou 

povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpečné odpady; jsou však povinni 

ověřovat, zda odpad tyto nebezpečné vlastnosti nemá. Způsob a četnost 

ověřování stanoví pověřená osoba nebo osoby v osvědčení o vyloučení 

nebezpečných vlastností odpadu. 

 

8.2.5 Odpady zo stavby podľa katalógu odpadov 

  

 Počas procesu výstavby hrubej vrchnej stavby môžu vznikať nasledovné druhy 

odpadov: 

 12 01 01 Piliny a třísky železných kovů 

 12 01 13 Odpady ze svařování 

 12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod  

 12 01 21 číslem 12 01 20 

 13 01    Odpadní hydraulické oleje (N) 

 13 02     Odpadní motorové, převodové a mazací oleje (N) 

 13 05 01 Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje 

 13 07 01 Motorový olej a motorová nafta (N) 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

 15 01 01 Plastové obaly 

 15 01 06 Směšné obaly 

 17 02 01 Dřevo 

 17 02 03 Plasty 

 17 04 05 Železo a ocel 
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 17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

 20 01 39 Plasty 

 20 01 40 Kovy 

 20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

 

 Odpady vznikajúce pri výstavbe budú separované do jednotlivých kontajnerov 

na stavenisku a na základe dohody odvážané na vopred určené miesto skládky. Papier, 

plasty a komunálny odpad sa budú triediť zvlášť. Železný odpad sa bude zhromažďovať 

v určenom kontajneri, ktorý sa po naplnení, prípadne dokončení prác, vyvezie do zberne 

kovového materiálu. Pri mieste na očistu vozidiel bude umiestnený kontajner na 

kontaminovaný odpad, kde sa bude zhromažďovať kontaminovaná zemina vzniknutá 

očistením vozidiel a odpad z odlučovača ropných látok.  

 

 

8.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 272/2011 Sb., O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED 

NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY HLUKU A VIBRACÍ  

 

§ 1 

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich 

zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví 

zaměstnance, 

b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné 

venkovní prostory staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 

c) hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, 

d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. 

 

§ 3 

8.3.6 Ustálený a proměnný hluk 

(1) Přípustný expoziční limit ustáleného a proměnného hluku při práci vyjádřený 

a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku ALAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 

b) expozicí zvuku AEA,8h se rovná 3640 Pa2s. 

(1) Při hodnocení rizika hluku zaměstnavatel přihlíží zejména k 

a) úrovni, typu a době trvání expozice včetně expozic impulsnímu hluku, 
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b) přípustným expozičním limitům a hygienickým limitům hluku, 

e) nepřímým účinkům vyplývajícím z interakcí hluku a výstražných signálů 

nebo jiných zvuků, které je nutno sledovat v zájmu snížení rizika úrazů, 

f) informacím o hlukových emisích, které uvádí výrobce stroje, nářadí nebo 

jiného zařízení, 

g) existenci alternativních pracovních zařízení navržených ke snížení 

hlukové emise stanovených jinými právními předpisy 

j) dostupnosti chráničů sluchu s náležitými útlumovými vlastnostmi. 

(2) Uspořádání pracoviště, na němž je nebo bude vykonávána práce spojená s 

expozicí hluku, umístění výrobních prostředků a zařízení, volba pracovního 

nářadí, pracovní postupy a metody práce musí směřovat ke snižování rizika 

hluku u jeho zdroje. 

(3) Školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s expozicí ustálenému 

nebo proměnnému hluku, jehož ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,8h 

překračuje 80 dB, nebo práci spojenou s expozicí jiným druhům hluku, jehož 

hodnoty překračují jejich přípustný expoziční limit, musí obsahovat zejména 

informace o 

a) správném používání výrobních prostředků, zařízení a pracovního nářadí, 

b) zdrojích hluku na pracovišti, 

c) druhu a účincích daného hluku a jeho přípustných expozičních limitech, 

d) výsledcích měření hluku, 

e) opatřeních přijatých k omezení úrovně míry a doby expozice hluku, 

f) správném používání osobních ochranných pracovních prostředků, 

g) vhodných pracovních postupech stanovených k minimalizaci expozice 

hluku, 

h) postupech při zjištění možného poškození sluchu, 

i) účelu lékařských preventivních prohlídek zajišťovaných zařízením 

závodní preventivní péče. 

 

§ 10 

8.3.7 Minimální rozsah opatření k omezení expozice hluku 

(1) Pokud se vyhodnocením změřených hodnot prokáže, že přes uplatněná opatření 

k odstranění nebo minimalizaci hluku překračují ekvivalentní hladiny hluku A 

stanovené pro osmihodinovou směnu přípustný expoziční limit 80 dB, nebo že 
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průměrná hodnota špičkového akustického tlaku C je větší než 112 Pa, musí 

zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky k 

ochraně sluchu účinné v oblasti kmitočtů daného hluku. 

(2) Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší 

přípustná hodnota 200 Pa, musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné 

pracovní prostředky zaměstnanci používali. 

 

§ 12 

8.3.8 Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v 

chráněném venkovním prostoru 

(1) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 

činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce 

podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 

 

Tabuľka 16: Korekcie pre stanovenie hygienických limitov hluku zo stavebnej činnosti 

  

 

  

 

 

 

 V prvom týždni výstavby sa bude na stavbe používať pneumatické náradie 

s kompresorom. Hladina akustického výkonu kompresoru je 98 db(A). Stavenisko sa 

nachádza v priemyselnej zóne a práce budú prebiehať medzi 7. a 21. hodinou. Zvýšená 

hladina hluku nebude mať na okolie žiadny zásadný vplyv.  

 Pracovníci budú poučení o používaní ochranných pomôcok proti hluku a majster 

bude kontrolovať, či ich pracovníci používajú. 

  

Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 

od 6:00 do 7:00 +10 

od 7:00 do 21:00 +15 

od 21:00 do 22:00 +10 

od 22:00 do 6:00 +5 
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ZÁVER 

 

 Počas riešenia práce som narazil na niekoľko problémov, ktoré nebolo možné 

vždy ľahko vyriešiť. Najväčším problémom bolo pre mňa zvoliť vhodný postup 

montáže oceľovej konštrukcie, ktorý som niekoľkokrát zmenil, kým som dospel ku 

konečnému návrhu. Nepodarilo sa mi kontaktovať zhotoviteľa stavby, o čo som sa zo 

začiatku pokúšal, aby som dostal odpovede na mnohé dotazy. Napokon som sa rozhodol 

nájsť pre dané problémy vlastné riešenia, čo dúfam, posilnilo moju schopnosť riešiť 

problémy vznikajúce pri výstavbe. 

 Pri časovom plánovaní som si bol vedomý, že by sa doba výstavby dala skrátiť, 

ale z hľadiska niektorých vplyvov som bol nútený práce predĺžiť. Napríklad práce na 

streche som obmedzil z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tak, aby sa na 

nej nachádzal len nutný počet pracovníkov. Realizácia diela by sa dala urýchliť 

nasadením väčšieho množstva pracovníkov, ktoré ale prináša väčšie riziko križovania 

jednotlivých pracovných čiat a situácia na stavbe by sa mohla stať neovládateľnou 

najmä pre koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Časový harmonogram 

som spracoval v programe CONTEC, ktorý je po pochopení jednotlivých väzieb 

jednoduchý.  

 Položkový rozpočet som vypracoval v programe BUILDPower S, s ktorým som 

sa naučil pracovať počas vypracovávaní tejto práce a hodnotím ho kladne najmä pre 

jeho obsiahlu databázu. V rozpočte som spracoval výkaz výmer a chcel som, aby bol 

ľahko kontrolovateľný. To sa mi pre väčšie množstvo navrhnutých prierezov ocele moc 

nepodarilo. Riešením by bol podklad dielenskej dokumentácie, v ktorej sa nachádza 

označenie jednotlivých prvkov a vo výkaze výmer potom tieto označenia pre 

jednoduchú kontrolu používať. Dielenskú dokumentáciu som nemal k dispozícii 

a z dôvodu veľkého množstva prvkov som sa uchýlil k síce správnej, ale ťažšie 

kontrolovateľnej variante výkazu výmer. 

 Objekt ma zaujal a bolo by pre mňa zaujímavé vyriešiť tiež realizáciu hrubej 

vrchnej stavby administratívnej časti, ktorá je navrhnutá zo železobetónových 

prefabrikátov a vypracovať náväznosť pracovných činností na celom stavebnom 

objekte. Pri riešení práce som využil mnohé vedomosti získané počas štúdia, niektoré 

vedomosti som si prehĺbil a niektoré získal. Medzi získané vedomosti patria najmä 

informácie o opláštení panelmi KINGSPAN.   
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