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Abstrakt  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt 

pro výstavbu výrobní haly Rieder beton v Jihlavě. Zahrnuje 

technickou zprávu objektu, časový plán stavby, zprávu zařízení 

staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis a kontrolní 

a zkušební plán pro montovaný železobetonový skelet, položkový 

rozpočet stavby. 

 

Klíčová slova Stavebně technologický projekt, montovaný prefabrikovaný 

skelet, položkový rozpočet, časový plán, zařízení staveniště, 

kontrolní a zkušební plán, návrh strojní sestavy 

Abstract The subject of this diploma thesis is a building construction 

project for industrial building Rieder Beton in Jihlava. It contains 

an engineering report, a time schedule, a site equipment report, a 

design of machine assembly, a technological project together with 

a quality and test plan for the precast prefabricated frame and an 

itemized budget. 

 

Keywords Building construction project, precast prefabricated frame, 

itemized budget, time schedule, site equipment, inspection and 

test plan, design of machine assembly 
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Úvod  
 

Cílem mé diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu 

především na hlavní stavební objekt SO 01 Výrobní hala. Mým hlavním cílem je 

naplánovat co nejefektivnější postup výstavby, minimalizovat časové prodlevy 

tak, aby ve výsledku vznikla kvalitně provedená stavba. Abych dosáhl tohoto 

cíle, bude třeba navrhnout správné technologické postupy, vyřešit dopravu 

materiálů, bezpečnost práce, zhotovit efektivní časový plán, kontrolní a zkušební 

plán a další neméně důležité složky stavebně technologického projektu. 
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1. Základní informace o stavbě 

1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby: Přístavba výrobní haly v areálu  

 firmy RIEDER BETON spol. s r.o 

 

Místo stavby: areál firmy RIEDER BETON spol. s r.o. 

    U Hlavního nádraží 2764/3 

 586 01 Jihlava 

     

Zpracovatel dokumentace: ing. Petr Salivar 

    Zahradnického 2946 

    580 01 Havlíčkův Brod 

    IČO: 01465431 

 

Charakter stavby:   Novostavba 

 

Účel stavby: Výrobní hala - průmyslová objekt 
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1.2 Členění stavby  

SO 01 Výrobní hala  

SO 02 Zpevněné plochy 

SO 03 Areálový vodovod 

SO 04 Areálová kanalizace 

 

1.3 Základní charakteristika stavby 

Jedná se o výstavbu výrobní haly pro instalaci oběhové linky na výrobu železobetonových 

prefabrikátů protihlukových stěn. Nově navržená hala bude přistavěna ke stávající výrobní 

hale parcelního čísla 5127/3, se kterou bude provozně propojena. Nová výrobní hala bude 

umístěna na pozemcích parcelních čísel 5127/86, 5127/89, 5127/2 a 5137/3 (vše ostatní 

plocha). Jeřábovou dráhou, vyjíždějící z vlastní haly, bude navíc dotčen ještě pozemek 

parcelního čísla 5141/4 a pozemek 5141/2 (také ostatní plocha). Přístavba nové haly si 

vyžádá úpravu stávajících zpevněných ploch a vnitroareálové komunikace. Těmito úpravami 

bude dále, mimo již výše uvedené parcely, dotčen pozemek parcelního čísla 5127/66 (ostatní 

plocha).Všechny dotčené
  
pozemky jsou součástí katastrálního území Jihlava (659673). 

Pozemek je v dotčeném úseku mírně svažitý jihovýchodním směrem. Jedná se o zpevněné 

plochy asfaltové a betonové, využívané ke skladování materiálu a manipulaci. Plochy jsou 

částečně zastavěné dočasnými jednoduchými stavbami. Jedná se o kóje či boxy oddělující 

jednotlivé frakce kameniva a písku používané jako plnivo do betonu vyráběného 

v sousedícím mísícím centru. 

Doprava betonu bude zajištěna ze stávajícího sousedního objektu. Ke stávající konstrukci 

pojezdové dráhy dopravníku betonu navazujícího na mísící centrum bude doplněn dopravník 

zajišťující transport betonové směsi ze stávající haly do požadované pozice nově instalované 

oběhové linky. 

Uvnitř výrobní haly jsou osazeny dva mostové jeřáby určené k vodorovnému a svislému 

přesunu vyrobených dílů a jednotlivých komponentů pro jejich výrobu. Menší jeřábová 

dráha o nosnosti 3,5t slouží k přesunu hotových prvků do pozic (zrání a vytvrdnutí prvků) 

uvnitř vlastního objektu. Hlavní jeřábová dráha o nosnosti 10 t pak slouží pro dopravu 

prefabrikátů na venkovní skládky a k jejich expedici. 

 

Zastavěná plocha: 831,44m
2
 

Obestavěný prostor výrobní hala:  13 220 m
3
 

Užitná plocha: 806,76 m
2 

Výška objektu: 15,8 m 
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2 Konstrukční řešení 

2.1 zemní práce 

Před zahájením zemních  prací je nutno zajistit vytýčení všech podzemních vedení.  

V daném konkrétním prostoru byl  proveden průzkum v rámci stavební části projektu se 

stanovením únosnosti základové spáry na 250 kPa. Byla provedena jedna kopaná sonda 

ověřující rovněž stávající založení. 

Zemní práce spočívají ve vykopání rýh pro základové patky a prahy a pro inženýrské sítě. 

Dále budou provedeny násypy dotvarovávající terén pod objektem a kolem objektu. Objekt je 

výškově osazen v závislosti na niveletě stávající komunikace a zejména osazení sousedního 

navazujícího objektu. Úroveň podlahy nové haly bude osazena o 80 cm níže je úroveň 

podlahy haly stávající a to na kótě  497,300 m. n. m.   

Hrubé terénní úpravy budou provedeny na kótě 496,750 m. n. m, podloží bude hutněno na 

hodnotu 45 MPa, poté bude provedena 30-ti centimetrová vrstva štěrku frakce 32-63 hutněná 

na hodnotu 45 MPa a  5-ti centimetrová vrstva stabilizace prosívkou frakce 0-4. 

 

2.2 základy 

Ve smyslu ustanovení čl. 20. ČSN 73 1001 (Základová půda pod plošnými základy), lze 

základové poměry na staveništi klasifikovat jako jednoduché.  

Založení sloupů haly a jeřábové dráhy je provedeno do monolitických patek s prefa kalichy. 

Na straně přilehlé ke stávající budově jsou sloupy založeny podbetonováním na stávající 

patky a sepnuty ocelovými svorníky se stávajícími sloupy. Sokl haly je tvořen 

železobetonovými prefabrikovanými prahy tl.120 mm a výšky 1000 mm uloženými na kalichy 

základových patek. Prahy jsou navrženy z betonu C30/37-XC2-CI0,20-Dmax16, ocel B500B, 

Kari sítě, krytí 35 mm, základové konstrukce z betonu C20/25-XC3-CI0,20-Dmax16. Patky 

pod železobetonovými sloupy hlavních modulů skeletu jsou navrženy půdorysných rozměrů 

4,0 x 1,8 m, u sloupů SV štítu je patka společná pro oba sloupy půdorysného rozměru 3,95 x 

1,8 m, u sloupu JZ štítu rozměru 1,8 x 1,8 m. Monolitické patky pod ocelovými sloupky menší 

jeřábové dráhy jsou navrženy půdorysných rozměrů 1,2 x 1,2 m. 

Atypická patka bude provedena v ose A-1, kde bude provedeno přibetonování ke stávající 

patce sloupu zastřešení skladu písku. 

2.3 svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem tvořeným sloupy a plnostěnnými 

sedlovými vazníky. Po konstrukční stránce se jedná o jednolodní halu s navazující jeřábovou 

dráhou s rozponem 14,4 m a moduly příčných vazeb 6,0 m. U jeřábové dráhy je v místě 

průjezdu nákladních automobilů modul rozšířen na 10,0 m a v ose 1 překlenut až na 

požadovaných 16,0 m (železobetonový průvlak průřezu 500 x 1500 mm, podpírající 
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konzolkou nosník jeřábové dráhy).   

Sloupy v ose 1 jsou navrženy průřezu 500 x 800 mm, v ose 2 průřezu 500 x 400 mm.  Sloupy 

v ose 2 budou sepnuty svorníky se stávajícími sloupy sousední budovy a jeřábové dráhy. 

Podélné zavětrování bude provedeno pomocí ocelových trubek. Sloupy jsou navrženy včetně 

konzol pro osazení nosníků jeřábových drah mostových jeřábů. Sloupy v ose 1 mají konzolu 

pouze pro větší jeřáb, sloupy v ose 2 pro jeřáby dva. Sloupy v ose 2 jsou navíc v místě styku 

se sousední budovou v prostoru nad střechou zalomeny tak, aby bylo možné vytvořit 

mezistřeší žlab. Nosník pro nižší jeřáb je v prostoru haly podepřen ocelovými sloupky 

tvořenými svařencem z válcovaných U nosníků. 

Ke sloupu v ose A1 bude nosně připojen stávající sloup zastřešení písku.  

Veškeré konstrukce železobetonového skeletu budou provedeny z betonu C35/45-XC1 

s krytím  25 mm a betonářské oceli třídy B500B. 

Ocelové konstrukce pak z třídy oceli S235 ( Fe 360) - kotevní prvky a sloupy malé jeřábové 

dráhy. 

 

2.4 střešní plášť 

Tvar střechy – sedlová ve sklonu 6,7° (11,7 %). Střešní plášť je tvořen nosným trapézovým 

ocelovým plechem TR 160/250/0,75 uloženým přes železobetonové prefabrikované vazníky, 

parozábranou z asfaltových pásů DACO KSD-R alt. DEKSEPAR, tepelnou izolací 

z minerálních desek ISOVER T  skládanou ve dvou tloušťkách 80 a 120 mm a střešní 

hydroizolační fólií DEKPLAN (materiál PVC-P tl. 1,5 mm, s vložkou z polyesteru, stabilizace 

kotvením). 

 

2.5 obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvořen stěnovými sendvičovými panely tl. 100 mm s izolačním jádrem 

z polyuretanu se zámkem pro skryté kotvení (sendvičové panely Kingspan KS1000AWP), 

požadované požární odolnosti. Panely budou osazeny svisle přes ocelové paždíky z U - 

profilů č. 120 v osových vzdálenostech 1800 mm. K nosné konstrukci jsou uchyceny 

samořeznými ocelovými vruty z nerezové oceli do děr připravených ve výrobě.  

 

2.6 příčky 

V hale bude oddělen skladovací prostor pro ukládání hotových prvků do pozic zrání od 

vlastní výrobní plochy. Oddělení bude provedeno ocelovými rámy s výplní drátěným 

pletivem, ukotvenými k ocelovým sloupkům menší jeřábové dráhy. 

  



20 
 

2.7 schodiště 

Uvnitř nové haly bude při společné stěně s halou stávající provedeno jednoramenné 

schodiště vyrovnávající výškový rozdíl mezi úrovněmi podlah obou hal. Navrženo je 

betonové alt. ocelové tvořené ocelovými schodnicemi a stupněmi z pororoštů. 

2.8 úpravy povrchů  

Vnější povrchová úprava je dána povrchovou úpravou sendvičových panelů. Ty jsou 

opatřeny polyesterovým lakem ve standardní barvě v odstínu šedém (RAL 9006). 

 Detailní barevné řešení bude odsouhlaseno  investorem během realizace. 

2.9 podlahy 

V nové hale  je navržen drátkobeton s epoxidovou stěrkou. 

Navazující plochy kolem objektu jsou navrženy asfaltobetonové (viz část komunikace a 

zpevněné plochy). 

2.10 izolace 

Proti vodě a radonu: 

V celém objektu bude provedena izolace proti vodě a radonu fólií z měkčeného PVC 

Alkorplan 35 034 tl. 1 mm chráněnou oboustranně ochrannými geotextiliemi Filtek 500. 

Veškeré prostupy  izolací musí být  provedeny plynotěsně (pomocí speciálních manžet). Takto 

navržené skladby izolace vyhoví na střední radonové riziko.  

Tepelná izolace, proti hluku: 

střecha – 200 mm minerální desek ISOVER T 

fasáda  - PUR panely KS 1000 AWP  tloušťky 100 mm 

 

2.11 výplně otvorů 

V obvodových stěnách je pro navážení materiálu osazena trojice garážových lamelových 

výsuvných vrat rozměru 3,0 x 3,5 m z dvoustěnných tepelně izolovaných ocelových 

sendvičových panelů na elektrický pohon s dálkovým ovládáním. Ve štítové SV stěně jsou 

osazena posuvná vrata rozměru 5,0 x 10,0 m pro expedici hotových výrobků.  

Pro prosvětlení prostoru jsou v obvodových stěnách navrženy prosvětlovací pásy z  

polykarbonátu a ve střešní rovině v hřebeni pásový obloukový polykarbonátový světlík. 

Prosklení je navrženo z vícekomůrkových polykarbonátových desek (např. Makrolon).  
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2.12 konstrukce zámečnické 

V oceli je částečně navržena nosná konstrukce nižší jeřábové dráhy, ztužení skeletu, oplocení 

skladového prostoru a doplňující prvky jako např. požární žebřík na střechu.  Doplňující 

ocelové prvky a profily budou žárově zinkovány alternativně komaxitovány v odstínech dle 

RAL. 

 

2.13 konstrukce klempířské 

Okapní žlaby, svody a drobné klempířské prvky budou provedeny z ocelového pozinkovaného 

plechu opatřeného umělohmotným potahem. Žlaby jsou navrženy podokapní půlkruhového 

tvaru průměru 200 mm, okapní svody kruhového průřezu pr. 120 mm.  

   

2.14 truhlářské výrobky 

Nejsou předmětem projektu. 

 

2.15 venkovní úpravy 

Komunikace a zpevněné plochy oplocení jsou řešeny v rámci samostatných inženýrských 

objektů, jež jsou součástí této dokumentace. Zpevněné plochy jsou navrženy asfaltobetonové. 

Kolem objektu je vyjma vjezdů navržen okapový chodníček, jež zároveň bude fungovat jako 

ochrana obvodového pláště. Proveden bude z kameniva a silničních obrubníků.  

3 Napojení na infrastrukturu 

3.1 Rozvody nn ( elektro)   

Napojení nové výrobní haly bude provedeno ze stávajícího hlavního rozvaděče RH3 

umístěného v budově armovny kabelovými rozvody. V rozvaděči RH3 bude osazen pojistkový 

odpojovač 250A/400V. Kabelový rozvod bude proveden hliníkovým kabelem AYKY 

3x240+120. Přípojka bude ukončena v novém hlavním rozvaděči RH4 přístavby výrobní 

haly. 

 

3.2 Vodovod 

V současné době je pod stávající výrobní halou veden stávající vodovod DN 80 (dimenzi 

nutno ověřit), který je ukončen za budovou podzemním hydrantem DN 80. Uvedený hydrant 
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bude zrušen. Stávající potrubí v zemi bude prodlouženo pod přístavbou haly a vyústí ve 

venkovním prostoru před novou halou. Zde bude osazen nový podzemní požární hydrant DN 

80.  Na prodloužení vodovodu bude uvnitř nové haly provedena odbočka, od které bude 

vodovod vyveden na sloup haly. Zde budou osazeny 2 ks výtokových ventilů s připojením na 

hadici a dále bude proveden odbočka pro hydrantovou skříň HSH 25/30 s tvarově stálou 

hadicí o DN 25 v délce 30 m se zajištěným tlakem 0,2 MPa a min. průtokem 0,3 l/s, která 

bude osazena na venkovní stěně nové haly. Uvedená skříň nebude trvale zavodněna. 

Zavodnění je možné provést otevřením uzávěru v prostoru haly. Osazení skříně je patrné 

z výkresové části.  

 

3.3 Kanalizace  

Dešťové vody ze 1/2 střechy přístavby a část střechy stávající výrobní haly budou svedeny do 

mezistřešního žlabu, který bude mezi přístavbou a stávající halou. V mezistřeším žlabu budou 

osazeny střešní vtoky DN 100 s elektrickým ohřevem (svody D1- D4). Každý odpadní dešťový 

odpad bude ve výšce cca 1,0 nad podlahou 1. nadzemního podlaží opatřen čistící tvarovkou. 

Zbývající vody ze střechy budou svedeny nad terén a zaústěny do lapačů střešních splavenin 

(svody D5-D10). Odvodnění přilehlých ploch a nové komunikace bude provedeno před 3 

uliční betonové vpusti (VP1-VP3) a dále dvěma liniovými žlaby ACO DRAIN (OŽ-OŽ1). 

Umístění vpustí a žlabů je patrné z výkresové části.  Před novou halou bude na stávající 

kanalizaci zřízena nová revizní šachta Š1 DN 1000 do které budou svedeny dešťové vody ze 

střech a od liniových žlabů. Dále bude na stávající kanalizaci provedena obnova stávající 

revizní šachty S3, která nebyla nalezena. Tato šachta bude nahrazena novou revizní šachtou 

Š2 DN 1000. Do této šachty budou svedeny dešťové vody od 3 uličních vpustí. Veškeré 

dešťové vody z nové střechy a upravovaných zpevněných ploch budou stávajícím 

vnitroareálovým dešťovým potrubím DN 400 svedeny přes výše uvedené šachty do nově 

rekonstruovaného kanalizačního řadu  v blízkosti drážního potoka. Rekonstruovaný řad je 

osazen rotačním separátorem, kde dochází k redukci z DN 1000 na DN 400. V rámci 

zamýšleného investičního záměru nedojde k navýšení odvodňovaných ploch, pouze stávající 

zpevněné plochy neumožňující vsakování budou částečně nahrazeny střechou přistavované 

haly. 

 

3.4 Rozvody zemního plynu  

Zemní NTL plynovod DN 80 je v současné době přiveden ze sloupku regulace a měření do 

stávající armovny. Zde bude ze stávajícího plynovodu provedena odbočka DN 70 s kulovým 

uzávěrem DN 70. Od uzávěru plynovod vystoupá pod strop a bude veden po stěně armovny a 

dále skrz zeď do prostoru stávající výrobní haly. Zde bude veden po stěně a dále skrz zeď do 

nové haly. V nové hale vystoupá do výšky cca 10,8 m nad podlahou a bude veden po stěně 

nové haly a dále k jednotlivým plynovým infrazářičům. K vedení potrubí k zářičům bude 

použita lávka pro obsluhu zářičů na kterou bude plynovod zavěšen.  Každý plynový zářič 

bude připojen přes kulový uzávěr plynovou hadicí. Na konci rozvodu bude osazen 
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odvzdušňovací uzávěr, kohout pro odběr vzorků a odvzdušňovacím potrubím, které bude 

vyvedeno 1,0 m nad střechu haly a ukončeno obloukem 120
o
. Odvzdušňovací potrubí musí 

být nad střechou propojeno s uzemňovací soustavou budovy. Prostupy  skrz  nosné zdi budou  

opatřeny   ocelovou chráničkou. Vnitřní plynovod bude proveden z trubek ocelových 

závitových spojovaných svařováním. 

4 Stavebně technologická část 

4.1 Zařízení staveniště 

Návrh zařízení staveniště se zaobírá návrhem kontejnerové sestavy včetně zvolení vhodných 

typů a jejich dimenzování s ohledem na minimální kritéria. Dále popisuje rozmístění 

skládek a napojení ZS na staveništní přípojky, včetně výpočtu potřeb el. energie a vody.  

Podrobnější informace včetně výkresů zařízení staveniště naleznete v samostatné 

kapitole Zařízení staveniště a přílohové části. 

 

4.2 Hlavní dopravní trasy  

Širší dopravní vztahy se zabývají řešením tras a zabezpečení dopravy stavebního 

materiálu, strojů a konstrukčních prvků na staveniště. Detailnější popis naleznete v textové 

části, kapitole návrh hlavních dopravních dopravních tras. 

 

4.3 Návrh strojní sestavy 

V rámci této kapitoly je také zmíněn termín nasazení jednotlivých strojů a mechanizmů v 

závislosti na HMG a jsou zpracovány průkazy zdvihacích mechanizmů. 

Kompletní přehled navržených strojů, včetně jejich technických údajů a uplatnění 

naleznete v textové části, kapitola Návrh strojní sestavy a v přílohové části. 

 

4.4 Kontrolní a zkušební plán 

Kontrolní a zkušební plán je zpracován na provádění železobetonového skeletu, jakožto 

procesu, u kterého je zapotřebí klást důraz na kvalitu zhotovení. Podrobný popis 

jednotlivých kontrol naleznete v kapitole kontrolní a zkušební plán montovaný 

železobetonový skelet. 

 

4.5Technologický předpis 

Řešením technologického předpisu je provádění železobetonového prefabrikovaného 

skeletu. Technologický předpis je vypracován s ohledem na správnou posloupnost 
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stavebních činností, dodržování technologických postupů, použití vhodného materiálu a 

dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kompletní technologický předpis 

naleznete v textové části, v  kapitole  Technologický předpis železobetonový montovaný 

skelet. 

 

4.6 Položkový rozpočet hlavního stavebního objektu a propočet celé stavby 

Položkový rozpočet byl vypracován pomocí programu BUILDpowerS. Výkaz výměr je 

zahrnut v položkovém rozpočtu, který je uveden v přílohové části. Vstupní informace 

jsem získal na základě poskytnuté projektové dokumentace. Položkový rozpočet je 

vytvořen na hlavní stavební objekt SO 01 Výrobní hala. Zbylé stavební objekty jsou 

oceněny pomocí propočtu dle THU. Dalšími výstupy jsou finanční plán, limitky materiálu, 

strojů a profesí, které jsou součástí přílohové části. 

 

4.7 Harmonogram hlavního stavebního objektu a harmonogram celé stavby 

Harmonogram je vytvořen pomocí MS Project. V rámci diplomové práce jsem vytvořil 

harmonogram prací v rámci hlavního stavebního objektu SO 01 a dále objektový 

harmonogram, kde je znázorněna celková doba trvání jednotlivých stavebních objektů a 

jejich vzájemná návaznost na sebe. 

V rámci harmonogramu hlavního SO jsem se snažil rozplánovat jednotlivé činnosti v 

závislosti na čase a počtu pracovníků tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity, a 

nejkratší možné doby trvání výstavby. Grafické podoby harmonogramů jsou součástí 

přílohové části závěrečné práce. Dalším nezbytným výstupem pro návrh zařízení 

staveniště je graf potřeby pracovníků, který je součástí přílohové části. 
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1 Základní informace o stavbě 

1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby: Přístavba výrobní haly v areálu  

 firmy RIEDER BETON spol. s r.o 

 

Místo stavby: areál firmy RIEDER BETON spol. s r.o. 

    U Hlavního nádraží 2764/3 

 586 01 Jihlava 

     

Zpracovatel dokumentace: ing. Petr Salivar 

    Zahradnického 2946 

    580 01 Havlíčkův Brod 

    IČO: 01465431 

 

Charakter stavby:   Přístavba 

 

Účel stavby: Výrobní hala - průmyslová objekt 

 

1.2 Architektonické řešení stavby 

Objekt je obdélníkového tvaru, o celkových půdorysných rozměrech 54,7x15,2 m. Celková 

výška objektu je 15,8 m. Výrobní hala je jednopodlažní. Nosný systém je tvořen ŽB 

skeletem s opláštěním fasádními PUR panely. Střecha je šikmá sedlového tvaru s 

hřebenovým kopulovým světlíkem. Projektovaný objekt výrobní haly firmy Rieder beton 

s.r.o. je objekt určený k výrobě železobetonových prefabrikátů.  

 

1.3 Technické a konstrukční řešení objektu 

Nosný systém je tvořen ŽB skeletem založený na ŽB monolitických patkách s 

prefabrikovanými kalichy. Vnitřní rámy tvoří sloupy v osových vzdálenostech 6x14 m. 

Střecha tvořená izolačním souvrstvím zakončená povlakovou krytinou.  

Výplně otvorů jsou hliníkové s polykarbonátovou výplní. Podlahy tvoří drátkobetonová 

vrstva s epoxidovým nátěrem. 

2 Rozsah staveniště 
 

Návrh staveniště je v souladu s požadavky specifikovanými v nařízení vlády  č.  

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

2.1 Informace o staveništi 

 

Staveniště se nachází na pozemku investora, který v současné době slouží jako 

venkovní skladovací prostor. Pozemky budoucí stavby jsou součástí areálu firmy Rieder 

beton s.r.o. Areál je propojen na dopravní infrastrukturu příjezdovou komunikací. 

 

2.2 Stavební objekty 

 

Stavba je rozdělena na stavební objekty: 
 

SO 01 - výrobní hala  

SO 02 - Areálový vodovod 

SO 03 - Areálová dešťová kanalizace 

 
SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy  

3 Termíny výstavby 

 

Začátek stavby:  1.3.2017 

Konec stavby:   30.6.2017 
 

4 Staveništní doprava 

4.1 Horizontální doprava 

 

Horizontální dopravu budou zajišťovat především nákladní automobily s návěsem. 

Jednotlivé stroje s popisy budou upřesněny v kapitole návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů. 

 

4.2. Vertikální doprava 

 

Vertikální dopravu budou zajišťovat autojeřáby. Doprava čerstvé betonové směsi bude 

zajištěna autočerpadlem. Jednotlivé stroje s popisy budou upřesněny v kapitole návrh 

hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
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5 Zajištění zdrojů a energií 

5.1 Zásobování vodou 

Odběrné místo vody zařízení staveniště a pro technologický proces bude zajišťovat napojení 

na současný vodovod vedlejší haly. Bude namontováno podružné měřidlo. Pro 

hygienické zázemí je využívám objekt investora. 
 

5.2 Elektrická energie 

Napojovací místo zajistí a předá  investor při předání staveniště dodavateli. Staveništní 

rozvaděč bude napojen ze stávajícího objektu haly. Připojení bude provedeno jako 

nadzemní v délce 10 m.  

 

5.3 Kanalizační přípojka 

Kanalizační přípojka není řešena. Hygienické zázemí je umístěno v současném objektu 

investora. 

6 Objekty zařízení staveniště 

6.1 Oplocení 

Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám stávající plotem. Součástí 

stávajícího oplocení je brána se závorou hlídaná vratným.  

 

6.2 Staveništní buňky 

Stavební buňky jsou umístěny v severozápadní části pozemku po levé straně po příjezdu 

na staveniště. Buňky budou umístěny na stávající zpevněnou plochu z betonu a živice 

pomocí nákladního auta s hydraulickou rukou. Buňky budou propojeny se staveništními 

přípojkami podle jejich účelu. Umístění buněk je parné z výkresu staveniště (viz. 

přílohy). 

 

Pro administrativu a zázemí pro pracovníky realizační firmy  jsou navrženy dvě buňky 

ToiToi – BK1 o velikosti 14 m2. Navržené buňky vyhovují požadavkům. 
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Obrázek [1]  - Kontejner ToiToi BK1 

 

Technická data:  

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 800 mm 

el. přípojka: 380 V/32 A  

 

Vnitřní vybavení: 

1 x elektrické topidlo 

3 x el. zásuvka 

 

Pro sklad materiálu a nářadí se uvažuje skladový kontejner ToiToi – LK1. 

 

 Obrázek [2]  - Kontejner ToiToi LK1  

Technická data: 

šířka: 2 438 mm 

délka: 6 058 mm 

výška: 2 591 mm 
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6.3 Kontejnery na odpad 

Kontejnery pro stavební odpady budou situovány u stavebních buněk v severozápadní 

části pozemku. Pro kontejner se uvažuje plocha značená jako skladovací prsotor. Na 

stavbě budou využívány kontejnery s objemem 3 m3 (2000 x 3400 x 500 mm). Kontejnery 

budou na stavbu dovezeny dle potřeby. Jsou navrženy na stavební odpad. 

 

 

 

  Obrázek [3] - Kontejner na odpad  

 

U staveništních buněk budou umístěny kontejnery na tříděný odpad vzniklý pracovníky na 

stavbě a ze stavebního procesu, zejména sklo, papír a plast a komunální odpad. Tyto odpady 

je nutné třídit dle katalogu odpadů a ekologicky likvidovat na určených skládkách. Odpady 

ze stavební výroby budou shromažďovány na kontejner, odkud budou odváženy na skládku. 

 

   
 
  Obrázek [4]  - Kontejnery na tříděný odpad 

 
 

6.4 Skládky pro materiál 

Prostor pro skládku materiálů je situován podél severní hranice pozemku vedle plochy 

určené pro odpadní kontejnery v jižní části staveniště (viz přílohy). Plocha je tvořena 

živišným nebo betonovým povrchem. Prutové materiály budou položeny na dřevěné 

hranoly o průřezu 100/100 mm. Ostatní materiály budou uloženy na paletách nebo ve 

speciálních kontejnerech. Velikosti skladovacích ploch jsou popsány ve výkresech ZS 

(viz. přílohy). Během budování železobetonového skeletu bude na skládce umístěn 

materiál pro monolitické základové patky. Jedná se tedy o prvky bednění a výztuž. 

Prefabrikované prvky skeletu budou montovány přímo z korby nákladních automobilů. 
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Ve fázích výstavby, prováděných uvnitř haly, budou materiály uskladněny na zpevněné 

ploše v hale. 

 

6.5 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace je tvořena současnou živičnou komunikací. Případně nutné 

rozšíření nebo zásyp po výkopech bude tvořeno zhutněnou vrstvou štěrkodrti frakce 0-63 

mm o tloušťce 150 mm. Štěrkodrť bude součástí skladby pro zpevněné komunikace. 

Plocha staveništních komunikace je totožná s plochou budoucích zpevněných ploch kolem 

skladovací haly. 
 

6.6 Parkovací plocha 

Parkování osobních vozidel bude na zpevněné botonové ploše vedle stavebních buněk. 

Stavební stroje pro zemní práce a práce na skeletu zůstanou na svých stanovištích. 
 

6.7 Osvětlení 

Osvětlení pracovišť bude řešeno lokálně podle typu práce. Např. halogenovými lampami. 

7 Ochrana životního prostředí 

 

Při realizaci stavby bude kladen důraz na ekologické provedení prací. Stavební stroje a 

mechanizmy musejí být v dobrém technickém stavu. Při úkapu provozních kapalin ze 

strojů je nutné neprodleně místo znečištění odstranit. Vlivem realizace nesmí dojít ke 

znečištění podzemních či povrchových vod závadnými látkami. 

 

Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných 

skladovacích hal. Odpady ze stavební výroby budou ukládány do připravených kontejnerů 

na ploše zařízení staveniště a po jejich naplnění se odvezou na skládku. Při realizaci 

musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí 

vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 

odpady. 
 

Samostatným druhem odpadů bude zemina z výkopových prací. Část zeminy bude 

uložena na deponii na staveništi. Nepotřebná bude odvezena na skládku. Přepokládá se 

uskladnění zeminy kolem 275 m3 zeminy. 
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8 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
 

Při jednotlivých stavebních a montážních pracích je nutné dodržovat veškeré 

bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci. Zejména tyto předpisy: 
 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci prokazatelně 

seznámeni s bezpečnostními předpisy, plánem rizik pro danou práci a umístěním 

hlavních uzávěrů jednotlivých médií. Pracovníci potvrdí proškolení podpisem do protokolu 

o školení BOZP. 

 

S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybaveni vhodnými ochrannými prostředky 

a to nejméně ochrannou pracovní přilbou, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní 

obuví a výstražnou vestou s reflexními pruhy. 

 

9 Dimenze staveništních přípojek 

9.1 Voda pro stavební potřeby 

 

Měrná jednotka 
Množství Střední norma 

Potřebné 

množství 

m.j. litry litry 

Ošetření bet. 

konstrukcí 
m

3
 78,3 10 783 

Betonové zálivky 

mezi prefabrikáty 
m

3
 2 150 300 

Umývání prac. 

pomůcek 
kpl 1 200 200 

Mezisoučet 1283 

 

Výpočet dimenze staveništní přípojky 

Qn = (1,6*1283) / (8*3600) 
 
Qn = 0,07 l/s 
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Výpočtový 

průtok Q [l/s] 

 

0,25 
 

0,35 
 

0,65 
 

1,1 
 

1,6 
 

2,7 
 

4,9 

 

D [mm] 
 

15 
 

    20 
 

25 
 

23 
 

40 
 

50 
 

63 

 
Pro staveništní přípojku vody navrhuji napojení na stávající řád dimenzí o řád vyšší ne je 

výpočtová, tj., DN 20 mm. 

 

9.2 Voda pro sociální a hygienické potřeby - nezahrnuto do výpočtu, (využití stávajícího soc. 

zázemí investora) 

 

Měrná jednotka 
Množství Střední norma 

Potřebné 

množství 

m.j. litry litry 

Umyvadla Počet pracovníků 12 40 560 

Sprchy Počet pracovníků 12 50 600 

Mezisoučet 1160 

9.3 Voda pro požární potřeby 

Minimální vydatnost hydrantu 3,3 l/sec dle ČSN 736622. 
 

9.4  Výpočet nutného příkonu el. energie pro zařízení staveniště 

P1 - provozní příkony 

Stroje a zařízení Příkon Počet zařízení Celkem 
kW ks kW 

Ponorný vibrátor 2 1 2 

Svářecí agregát 14,1 1 14,1 

Výtápění buňěk 2 2 4 

Horkovzdušná pistole 2 2 4 

Ostatní el. přístroje - odhad 5 1 soubor 5 

Celkem 29,1 
 

P2 - vnitřní osvětlení 

Prostory Příkon Plocha Celkem 
kW/m

2 m
2
 kW 

Buňka stavbyvedoucího 0,02 15 0,3 

Buňka dělníků 0,02 15 0,3 

Celkem 0,6 
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P3 - vnější osvětlení 

Prostory Příkon Plocha Celkem 

kW/m
2
 m

2
 kW 

Dílčí část objektu 0,01 275 2,75 

Celkem 2,75 

 

S = 1,1√((0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2 + (0,7*P1)2) 

S = 1,1√((0,5*29,1 + 0,8*0,6 + 2,75)2 + (0,7*29,1)2) 

 

S = 29,8 kW 
 

S - nutný příkon el. Energie 1,1 koeficient ztráty vedení 

0,5 - koeficient současnosti el. Motorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení  

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

Pro zařízení staveniště je nutný příkon  29,8 kW. 
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Autojeřáb DEMAG AC 70 City 

 

Tento stroj byl zvolen pro montáž nadrozměrných a těžkých železobetonových 

prvků skeletu o vysokých hmotnostech. 

Termín nasazení: 5.-7. týden 

 

Obrázek [5] - Autojeřáb DEMAG AC 70 City  

 

  

provozní hmotnost 48 t 

délka 

 

9 963 mm 

šířka 2 550 mm 

výška 3 845  mm 

výkon 

 

295 kW 

maximální nosnost 70 t 

výložník 52 m 

počet náprav 4 

max. rychlost 80km/h 
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Autojeřáb TATRA 148 AD 20 

 

Tento stroj byl zvolen pro montáž základových prefabrikovaných patek. 

Termín nasazení: 3.-4. týden 

 

 

Obrázek [6] - Autojeřáb TATRA 148 AD 20 

  

provozní hmotnost 23 t 

délka 

 

9 500 mm 

šířka 2 500 mm 

výška 3 360  mm 

maximální nosnost 20 t 

výložník 27 m 

počet náprav 3 
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Traktorbagr Caterpillar 444F 

 

Rypadlo-nakladač je nasazeno pro výkopové práce stavebního objektu SO01. 

Dále se využije pro provedení staveništních komunikací a štěrkového podsypu 

pro podlahu v hale. Objem lopaty rypadla bude volen podle aktuální potřeby.  

Termín nasazení: 1.-14. týden 

 

 

 

Obrázek [7] - Traktor bagr Caterpillar 444F  

 

 

  

provozní hmotnost 9 743 kg 

objem čelního nakladače 1,3 m
3
 

objem podkopové lžíce 0,08-0,29 m
3
 

hloubkový dosah 6277 mm 

výkon 

 

74,5kW 
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Nákladní automobil T 158-8P6R33.341 6×6.2 

 

Nákladní automobil bude sloužit k odvozu vykopané zeminy na skládku. Dále 

bude Tatra dovážet na stavbu sypký materiál (štěrkodrťě, apod.) Pro plynulý 

odvoz výkopku na skládku budou současně použity cca 2 nákladní automobily. 

Skutečný počet automobilů se bude odvíjet od prováděných prací. 

Termín nasazení: 1.-11. týden 

 

 

Obrázek [8] - Nákladní automobil T 158-8P6R33.341  

 

 

Obrázek [8] -  Rozměry nákladního automobilu T 158-8P6R33.341 

  

objem korby 

 

12 m
3
 

nosnost 19,02 t 

max. rychlost 85 km/h 

výkon 

 

291 kW 
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Tahač MAN TGX 18.440 

 

Tento tahač bude sloužit pro tažení návěsu Nooteboom OVB-48-03V, pomocí 

kterého budou po staveništi dopravovány prvky železobetonové konstrukce, jako 

jsou patky, sloupy a vazníky.  

Termín nasazení: 3.-7. týden 

 

 

Obrázek [9] - Tahač MAN TGX 18.440 

 

užitná hmotnost 10 695 kg 

pohotovostní hmotnost 7 305 kg 

celková hmotnost 18 000 kg 

délka 5 875 mm 

výška 3 230 mm 

šířka 2 550 mm 

výkon 324 kW 
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Roztahovací návěs Nooteboom OVB-48-03V 

 

Roztahovací návěs Nooteboom OVB-48-03V bude sloužit k dopravě těžkých a 

nadrozměrných prvků skeletu v. Návěs má v zataženém stavu délku 13,5 m, což je 

délka klasického návěsu, je možné jej však roztáhnout do první polohy o 7,9 m na 

délku 21,4 m a následně jej lze roztáhnout do druhé polohy o 7,6 m na celkovou 

délku 29 m. 

Termín nasazení: 3.-7. týden 

  
 Obrázek [10] - Návěs Nooteboom OVB-48-03V v zatažené poloze 

 

 
 

Obrázek [10] Návěs Nooteboom OVB-48-03V vytaženého do první polohy 

 

Délka v zatažené poloze 13,5 m 

Délka ve vytažení do první polohy 21,4 m 

Délka ve vytažení do druhé polohy 29,0 m 

Šířka ložné plochy 2,49 m 

Výška návěsu 1,36 m 

 Maximální nosnost 48 t 

Vlastní hmotnost 10 t 

 Maximální rychlost 80 km/h 
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Smykový nakladač BOBCAT S850 

 

Tento  smykem  řízený  nakladač  bude  na  stavbě  po  celou  dobu  výstavby,  bude 

využíván zejména k vyložení, uskladnění a přepravě materiálu. 

Termín nasazení: 1.-14. týden 

 
  Obrázek [11] - Smykový nakladač Bobcat S850 

 

užitečná nosnost 1 850 kg 

bod přetížení 3 700 kg 

provozní hmotnost 4 643 kg 

délka stroje s lopatou 3 751 mm 

šířka stroje s lopatou 2 005 mm 

výška stroje 2 118 mm 

výška zdvihu k čepu lopaty 3 657 mm 

pojezdová rychlost 11,4 km/hod 
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Hutnící válec CAT CS44 

 

Na stavbě bude jeden válec pro zhutnění zemní pláně, konstrukčních vrstev 

podlahy a zpevněných ploch. 

Termín nasazení: 9.-10. týden 

 

Obrázek [12] - Hutnící zemní válec CAT CS44 

 

provozní hmotnost 7 240 kg 

šířka válce 1 676 mm 

průměr válce 1 221 mm 

hmotnost válce 3 410 kg 

statické lineární zatížení 20,3 kg/cm 

celková délka 5 080 mm 

celková šířka 1 800 mm 

světlá výška podvozku 411 mm 

vnitřní rádius zatáčení 3 080 mm 

vnější rádius zatáčení 4 750 mm 

  



46 

Autodomíchávač SCHWING STETTER LIGHT LINE AM 10 C 

 

V období betonáží budou tyto autodomíchávače dopravovat betonové směsi. 

Termín nasazení: 2.-4. týden 

 

Obrázek [13] - Autodomíchávač Schwing Stetter Light line AM 10 C 

 

Jmenovitý objem 10 m
3
 

výška násypky 2 532 mm 

průjezdná výška 2 592 mm 

výsypná výška 1 147 mm 

 

  



47 

Staveništní čerpadlo Schwing SP 305 

 

Čerpadlo bude sloužit pro betonáž podlah haly. 

Termín nasazení: 11. týden 

 

Obrázek [14] - Staveništní čerpadlo Schwing SP 305  

Výkon motoru 35 kW 

Max. tlak betonu 43 bar 

Dopravní výkon 23 m
3
/h 
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Pracovní plošina GENIE Z45/25J RT 

 

Pracovní  plošiny  budou  použity  na  práci  ve  výškách  a  to  hlavně  při montáži 

prefabrikovaného skeletu a pracích na fasádě. 

Termín nasazení: 5.-14. týden 

 

 

Obrázek [15] - Pracovní plošina Genie Z45/25J RT  

 

Max. nosnost 227 kg 

 Max. boční dosah 

 

7,6 m 

Max. pracovní výška 16 m 

Rozměr koše 760 x 1383 mm 
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Montážní nůžková plošina LIFTLUX SL180-12 

 

Pracovní  plošiny  budou  použity  na  práci  ve  výškách  a  to  hlavně  při montáži 

prefabrikovaného skeletu a pracích na fasádě. 

Termín nasazení: 5.-14. týden 

 

  
 Obrázek [16] - Montážní plošina Liftlux SL180-12 

 
 

Max. pracovní výška 20 000 mm 

Maximální výška podlahy koše 18 000 mm 

Délka 4 120 mm 

Šířka 1 200 mm 

Nosnost plošiny 500 kg 

Transportní výška 2 850 mm 

Hmotnost 7 800 kg 
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Vibrační deska reverzní WACKER NEUSON DPU 6555 HEAP 

 

Na  stavbě  bude vibrační deska , která  bude  sloužit  k hutnění hůře dostupných 

míst a pro zhutnění zpětného zásypů základů. 

Termín nasazení: 5.-14. týden 

 

Obrázek [17] - Vibrační deska reverzní Wacker Neuson DPU 6555 Heap 

 

provozní hmotnost 518 kg 

velikost základní desky (ŠxD) 550 x 900 mm 

Vibrace přenášené na ruku 1,3 m/s
2
 

frekvence 69 Hz 

dopravní výška 1 521 mm 

dopravní šířka 780 mm 

dopravní délka 1 060 mm 

typ motoru naftový 
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 Vibrační pěch WEBER SRV 66 

 

Na stavbě bude sloužit pro zhutnění základové spáry a v hůře dostupných 

místech. 

Termín nasazení: 2.-14. týden 

 

 
 Obrázek [18] - Vibrační pěch Weber SRV 66 

 

hutnící efekt – sypké materiály 70 cm 

hutnící efekt – vazké materiály 50 cm 

hmotnost 72 kg 

typ motoru benzínový 

rozměr hutnící desky 280 x 280 mm 
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Elektrodová svářečka GUDE GE 185 F 

 

Svářečka bude sloužit pro svařování podélného ztužení skeletu a kotvících prvků. 

Termín nasazení: 3.-7. týden 

 

  

 Obrázek [19] - Elektrodová svářečka Gude GE 185 F 

Napájecí napětí 230 V 

Frekvence 50 – 60 Hz 

Max příkon 6,8/14,1 kW 

Max svářecí proud 140 A/170 A 
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Strojní hladička betonu BTC 830-75 

 

Při  zhotovení  průmyslové  drátkobetonové  podlahy  bude  využito  dvourotorové 

strojní hladičky. 

Termín nasazení: 3.-7. týden 

 

 

Obrázek [20] - Strojní hladička betonu BTC 830-75 

 

počet rotorů 2 

hmotnost 250 kg 

šířka záběru 1 600 mm (2 x 750 mm) 

typ motoru benzín 
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Řezačka spár Norwit RS 400 s benzínovým motorem 

 

Řezačka je určená k řezání dilatačních spár betonových podlah. 

Termín nasazení: 3.-7. týden 

 

       

  Obrázek [21] - Řezačka spár Norwit RS 400  

Max. průměr kotouče 16 kg 

Výkon motoru 13,0 kW 

Hmotnost 100 kg 
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Ponorný vibrátor IVUR 50 

 

Pro hutnění čerstvé betonové směsi veškerých základů bude požit tento ponorný 

vibrátor. 

Termín nasazení: 4.-5. týden 

 

 

Obrázek [22] - Ponorný vibrátor IVUR 50 

 

hmotnost 16 kg 

pracovní šířka 500 mm 

průměr 50 mm 

délka 370 mm 

délka hadice 5 000mm 

hmotnost s hadicí (5 000 mm) 9,5 kg 

napětí 230 V 

frekvence 200 Hz 

vstupní proud 4,6 A 

výkon 850 W 
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Horkovzdušná svařovací pistole AIRTHERM 3000 
 

Bude využita pro sváření PVC fólií při spodní stavbě (hydroizolace) a střešního pláště 

(povlakové fólie). 

Termín nasazení: 9.-12. týden 

   

  Obrázek [23] - Horkovzdušná svařovací  pistole AIRTHERM 3000 

 

Výkon 3000 W 

Teplota 20-600°C 

Hmotnost 1,5 kg 
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Momentový aku utahovákú/šroubovák Milwaukee C14 DD-22C 

 

Využití při montáži podélného ztužení objektu ocelovými trubkami. 

Termín nasazení: 7.-14. týden 

 

 Obrázek [24] - Momentový aku utahovákú/šroubovák Milwaukee C14 DD-22C 

 

Hmotnost  1,8 kg 

Průměr vrtání  13-35 mm 
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Úhlová bruska Makita DAG452RFJ aku 

 
Využití při montáži trapézových plechů střešní konstrukce a opláštění objektu. 

Termín nasazení: 6. týden 

 

 
 
Obrázek [25] - Úhlová bruska Makita DAG452RFJ aku 

 

 

Hmotnost  2,4 kg 

Průměr kotouče  115 mm 
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1 Obecné informace 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Název stavby: Přístavba výrobní haly v areálu  

 firmy RIEDER BETON spol. s r.o 
 

Místo stavby: areál firmy RIEDER BETON spol. s r.o. 

    U Hlavního nádraží 2764/3 

 586 01 Jihlava 
     

 

Zpracovatel dokumentace: ing. Petr Salivar 

    Zahradnického 2946 

    580 01 Havlíčkův Brod 

    IČO: 01465431 
 

Charakter stavby:   Přístavba 
 

Účel stavby: Výrobní hala - průmyslová objekt 

1.2 Poloha areálu 

Staveniště se nachází na pozemku investora, který v současné době slouží jako 

venkovní skladovací prostor materiálů pro výrobu železobetonových prefabrikátů. 

Vjezd i výjezd na stavbu je přístupný z místní komunikace na ulici Stamicova. Tato 

komunikace se napojuje na ulici Sokolovská, která se přímo navazuje na obchvat 

města Jihlavy.  

2 Dopravní dostupnost 

2.1 Převoz autojeřábu na stavbu 

2.1.1 Obecné informace 

 

Na plánované trase pro převoz autojeřábu se nachází několik bodů, které je nutné ověřit z 

hlediska průjezdnosti soupravy, ve smyslu poloměrů směrových oblouků. Tyto poloměry byly 

změřeny pomocí map. Dále je nutné posoudit maximální možné zatížení mostu přes řeku 

Jihlavu v obci Jihlava. Pokud je hmotnost soupravy větší než výhradní zatížení mostu, musíme 

přijmout taková opatření, aby bylo umožněné bezpečné přejetí soupravy přes výše zmíněný 

most.  
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2.1.2 Trasa autojeřábu 

 

Trasa začíná v areálu firmy Autojeřáb Pánek, Mostiště 18, Velké Meziříčí. Po výjezdu z areálu 

odbočí jeřáb doprava a pojede po silnici III třídy. Ve Velkém Meziříčí se trasa napojuje na 

komunikaci I. třídy č. 602 po které vede trasa až do obce Jihlava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek [26] - Trasa autojeřábu 

2.1.3 Bod A 

 

Bod A se nachází ve Velkém Meziřící. Jedná se o napojení na silnici I. třídy č. 602. 

 

Obrázek [25] - Zájmový bod A 

Požadovaný poloměr autojeřábu: 12 m 

Naměřený poloměr: 19,5 m    VYHOVUJE 
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2.1.4 Bod B 

 

Bod B se nachází po příjezdu do Jihlavy na rozhraní ulic Brněnská a Okružní. 

 

Obrázek [26] - Zájmový bod B 

 

Požadovaný poloměr autojeřábu: 12 m 

Naměřený poloměr: 16 m    VYHOVUJE 
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2.1.5 Bod C 

 

Bod C je kruhový objezd na ulici Okružní v Jihlavě 

 

Obrázek [26] - Zájmový bod C 

 

Požadovaný poloměr autojeřábu: 12 m 

Naměřený poloměr: 13 m    VYHOVUJE  
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2.1.6 Bod D 

 

Bod D je most na ulici Havlíčkova v Jihlavě přes řeku Jihlavu. 

 

Obrázek [26] - Zájmový bod D 

 

Celková hmotnost autojeřábu: 48 t 

Zatížení na nápravu: 12 t  

Maximální dovolené zatížení na nápravu: 19,2 t   VYHOVUJE  
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2.1.7 Bod E 

 

Bod E je odbočení z ulice Havlíčkova na ulici Kotllárova v Jihlavě. V případě potřeby 

doprovodná osoba pozastaví provoz pro popojetí autojeřábu. Křižovatka je 1,0 km vzdálená od 

areálu staveniště. 

 

Obrázek [26] - Zájmový bod E 

 

Požadovaný poloměr autojeřábu: 12 m 

Naměřený poloměr: 12 m    VYHOVUJE
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2.1.8 Bod F 

 

Bod F je křižovatka ulic Kotllárova a Sokolovská v Jihlavě. 

 

Obrázek [26] - Zájmový bod F 

 

Požadovaný poloměr autojeřábu: 12 m 

Naměřený poloměr: 13,3 m    VYHOVUJE 
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2.2 Dopravní trasa na skládku  

Po trase se bude pohybovat nákladní automobil s odtěženou zeminou a živicí. Na trase nejsou 

žádné kritické body. 

Adresa: Malý Beranov 82, 58821 

Provozovatel: Skládky VHS Jihlava s.r.o.,tel.: +420 602 578 347 

 

Obrázek [26] - Dopravní trasa na skládku 
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2.3 Dopravní trasa na betonárnu a hutní materiál 

Po trase se bude pohybovat autodomíchávač s čerstvou betonovou směsí. Na trase nejsou žádné 

kritické body. 

Adresa: Jihlava, Pávov Průmyslová zóna III 

Provozovatel betonárny (1): Transport beton, tel.: +420 606 758 554 

Provozovatel betonárny (2): Cemex, tel.: +420 602 531 231 (objednávky) 

Prodej hutní materiál: Premie steel a.s., tel.: +420 567 210 68 

 

Obrázek [26] - Dopravní trasa na betonárku a hutní materiál 
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2.4 Dopravní trasa pro kamenivo  

Po trase se bude pohybovat autodomíchávač s čerstvou betonovou směsí. Na trase nejsou žádné 

kritické body. 

Adresa: Jihlava, Mostecká 47 

Provozovatel: Uhelné sklady Jihlava, tel.: +420 800 661 144 

 

Obrázek [26] - Dopravní trasa pro kamenivo 
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2.5 Dopravní trasa pro opláštění 

Po trase se bude pohybovat nákladní automobil se stěnovými panely. Na trase nejsou žádné 

kritické body. 

Adresa: Hradec Králové, Vážní 465 

Provozovatel: Kingspan a.s., tel.: +420 495 866 111 

 

Obrázek [26] - Dopravní trasa pro opláštění 

3. Závěr 

 

Z důvodu výroby železobetonového skeletu v areálu staveniště není nutno řešit nadrozměrnou 

dopravu. U ostatních doprav nepředpokládám výskyt omezení při přepravě.  
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1. Kontrola projektové dokumentace 

 

Kontrolujeme úplnost a správnost projektové dokumentace. Na stavbě bude uložen aktuální 

technologický postup pro provádění montovaného skeletu, spolu s kompletní projektovou 

dokumentací k nahlédnutí při případných nejasnostech. 

2. Kontrola poměrů na staveništi 

 

Kontrolujeme shodnost zařízení staveniště s projektovou dokumentací, zejména zpevněné 

plochy, příjezdovou cestu, neporušenost oplocení a zamykatelnou příjezdovou bránu. 

3. Kontrola provedení předchozí etapy 

 

Kontrolujeme provedení základových patek. Pomocí totální stanice měříme směrovou a 

výškovou přesnost provedení. Dle ČSN EN 13670 je maximální půdorysná odchylka patky 

± 25 mm, odchylka ve svislém směru ± 20 mm.  

Pomocí Schmidtova tvrdoměru kontrolujeme dostatečnou pevnost základové patky. 

4. Kontrola strojů a nářadí 

 

Kontrolujeme technický stav strojů a jejich způsobilost k výkonu práce. Provádí se např. 

kontrola hladiny provozních kapalin, promazání součástek namáhaných třením, různých 

mechanických poškození atd. Mistr provede kontrolu strojů a nářadí zda po ukončení 

práce jsou uloženy na svých místech v požadovaném počtu. Dále kontroluje stav 

ochranných pracovních pomůcek. Důležité jsou bezvadné vázací a upevňovací prostředky. 

5. Kontrola dodávek materiálu 

 

Kontrolujeme dodávku prefabrikátů s dodacím listem. Kontroluje typ, množství a 

geometrickou přesnost prefabrikátů. Dále vizuálně zkontroluje jejich stav, zda jsou 

nepoškozené a čisté. Mezní odchylky délek a šířek dle ČSN EN 13369 pro všechny prvky 

platí ΔL = ± (10 + L/1000) ≤ 40 mm kde L je jmenovitý rozměr prvku. U neporušenosti 

materiálů se soustředíme především na možné praskliny prefabrikátů a další mechanická 

poškození. 

U ocelového podélného ztužení kontrolujeme, průměr, tl. stěny, množství a vizuální 

nepoškozenost. 
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6. Kontrola klimatických podmínek 

 

Před zahájením prací zkontrolujeme vhodné podmínky pro montáž skeletu. Montáž bude 

přerušena za nepříznivých klimatických podmínek – bouřky, přívalové deště, vydatné 

srážky. Rychlost větru při montáži prvků nesmí překročit 10 m/s. Při snížení viditelnosti 

pod 30 m budou práce přerušeny. 

7.  Kontrola způsobilosti pracovníků 

 

Všichni pracovníci stavby musí být zdravotně způsobilí pro výkon práce. Pracovní pozice, 

pro které je nutná speciální pracovní odbornost, musí zastávat pouze osoby splňující tyto 

nároky a to musí prokázat průkazem či certifikátem. Osoba určená pro práci s autojeřábem 

musí vlastnit jeřábnický průkaz a řidičský průkaz skupiny C. Osoba pověřená upevňováním 

břemen na závěsný mechanismus autojeřábů – vazač břemen musí doložit svůj platný 

vazačský průkaz. Osoby obsluhující montážní plošiny musí být proškoleny o ovládání těchto 

plošin. Dále musí být všichni pracovníci stavby řádně proškoleni o zásadách BOZP a také jim 

bude vysvětlen technologický předpis pro následující činnosti a správný postup prací 

Seznámení s BOZP a technologickým předpisem stavební etapy bude stvrzeno podpisy 

zaškolených pracovníků stavby. 

8.  Kontrola montáže sloupů 

 

Před osazením sloupů zkontrolujeme dutiny  kalichu, zda neobsahuje hrubé nečistoty a 

prachové částice. Dutina musí být dostatečně navlhčená, aby neodebírala vodu ze 

zálivkového betonu. Vazač břemen ještě před pozvednutím sloupu autojeřábem překontroluje 

závěs.  

Zkontrolujeme správnost umístění sloupu v příslušné patce podle projektové dokumentace 

a správnou orientaci sloupu vzhledem k vyznačeným osám patky. Sloup se po osazení může 

vychylovat maximálně ± 20 mm od své osy. Pro dostatečné zafixování sloupu ve svislé poloze 

použijeme dva dřevěné dubové klíny po všech stranách sloupů.  

Zálivka bude provedena betonem třídy C25/30, která bude do kalichu shozena 

autodomíchávačem. Zkontrolujeme úplnost vyplnění kalichové patky. Kvalitního zhutnění 

dosáhneme minimálně dvěma vpichy hlavicí ponorného vibrátoru po dobu minimálně pěti 

sekund. Tímto postupem zhutníme všechny strany dutiny kalichu. 

9.  Kontrola osazení prahů 

 

Osazované prvky musí být čisté a neporušené. Základové nosníky budou osazeny do 

maltového lože tl. 20 mm. Maltové lože musí být v celé ploše celistvé. Provede se 

kontrola osazení odpovídajícího prvku dle projektové dokumentace.  

Odchylky jsou přípustné ± 12 mm vodorovně, ± 12 mm svisle. Rovinnost uložení 

základového nosníků je ± 5 mm/2m. Základové nosníky jsou přivařeny ke kalichům přes 



76 

ocelové destičky. Svary budou provedeny dle projektové dokumentace, musí být celistvé, po 

celý průběh svaru nesmí dojít k jeho zúžení. Po provedení spoje odstraníme ochranou 

strusku ze svaru pomocí ocelového kartáče a provedeme antikorozní nátěr. 

10. Kontrola podélného ztužení  

 

Svary budou provedeny dle projektové dokumentace, musí být celistvé, po celý průběh svaru 

nesmí dojít k jeho zúžení. Po provedení spoje odstraníme ochranou strusku ze svaru 

pomocí ocelového kartáče a provedeme antikorozní nátěr. 

11.  Kontrola montáže vazníků 

 

Před montáží zkontrolujeme stav jednotlivých prvků. Musejí být čisté a nepoškozené. Vazač 

břemen ještě před konečným pozvednutím prefabrikátu překontroluje správné zaháknutí. 

Také se ujistí, že je vybrán správný prvek pro osazení. Ocelové trny, jenž jsou osazeny na 

koncích sloupů a slouží pro montáž vodorovných prvků musí být dostatečně svislé s 

vychýlením maximálně ± 10 mm, bez většího zkorodování a osazené dle projektové 

dokumentace. 

Kontrola plného zalití mezer mezi prefabrikáty zálivkovým beton C25/30. Poloha dílce 

musí být v rozmezí ± 5 mm vodorovně a ± 5 mm svisle. Vodorovnost osazeného prvku musí 

být v rozmezí ± 5 mm /2 m. 

12.  Konečná kontrola geometrie skeletu 

 

Celková svislost prvků montovaného skeletu se nesmí lišit o ± 30 mm a celková vodorovnost 

prvků se nesmí lišit o ± 25 mm. Tyto hodnoty jsou měřeny od celkové geometrie 

předepsané projektovou dokumentací. 

13.  Konečná kontrola skeletu jako celku 

 

Po dokončení montáže zkontrolujeme jednotlivé styky a železobetonové prefabrikáty, ty 

nesmí být výrazně znečištěny a mechanicky poškozeny. A zkontrolujeme vizuálně vzhled 

celé konstrukce. Přítomný statik se přesvědčí o tom, že konstrukce je stabilní a bezpečná. 

Provede zápis o předání ucelené části stavby. 
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1 Základní informace o stavbě 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby: Přístavba výrobní haly v areálu  

 firmy RIEDER BETON spol. s r.o 

 

Místo stavby: areál firmy RIEDER BETON spol. s r.o. 

    U Hlavního nádraží 2764/3 

 586 01 Jihlava  

 

Zpracovatel dokumentace: ing. Petr Salivar 

    Zahradnického 2946 

    580 01 Havlíčkův Brod 

    IČO: 01465431 

 

Charakter stavby:   Přístavba 

 

Účel stavby: Výrobní hala - průmyslová objekt 
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1.2 Základní charakteristika stavby 

Jedná se o výstavbu výrobní haly pro instalaci oběhové linky na výrobu železobetonových 

prefabrikátů protihlukových stěn. Nově navržená hala bude přistavěna ke stávající výrobní hale 

parcelního čísla 5127/3, se kterou bude provozně propojena. Nová výrobní hala bude umístěna 

na pozemcích parcelních čísel 5127/86
 
, 5127/89, 5127/2 a 5137/3 (vše ostatní plocha). 

Jeřábovou dráhou, vyjíždějící z vlastní haly, bude navíc dotčen ještě pozemek parcelního čísla 

5141/4 a pozemek 5141/2 (také ostatní plocha). Přístavba nové haly si vyžádá úpravu 

stávajících zpevněných ploch a vnitroareálové komunikace. Těmito úpravami bude dále, mimo 

již výše uvedené parcely, dotčen pozemek parcelního čísla 5127/66 (ostatní plocha).Všechny 

dotčené
  
pozemky jsou součástí katastrálního území Jihlava (659673). 

Pozemek je v dotčeném úseku mírně svažitý jihovýchodním směrem. Jedná se o zpevněné plochy 

asfaltové a betonové, využívané ke skladování materiálu a manipulaci. Plochy jsou částečně 

zastavěné dočasnými jednoduchými stavbami. Jedná se o kóje či boxy oddělující jednotlivé 

frakce kameniva a písku používané jako plnivo do betonu vyráběného v sousedícím mísícím 

centru. 

Doprava betonu bude zajištěna ze stávajícího  sousedního objektu. Ke stávající konstrukci 

pojezdové dráhy dopravníku betonu navazujícího na mísící centrum bude doplněn dopravník 

zajišťující transport betonové směsi ze stávající haly do požadované pozice nově instalované 

oběhové linky. 

Uvnitř výrobní haly jsou osazeny dva mostové jeřáby určené k vodorovnému a svislému 

přesunu vyrobených dílů a jednotlivých komponentů pro jejich výrobu. Menší jeřábová dráha 

o nosnosti 3,5t slouží k přesunu hotových prvků do pozic (zrání a vytvrdnutí prvků) uvnitř 

vlastního objektu. Hlavní jeřábová dráha o nosnosti 10 t pak slouží pro dopravu prefabrikátů 

na venkovní skládky a k jejich expedici. 

 

1.3 Výrobní hala SO01 

Architektonické řešení navrhovaného výrobního objektu zachovává architektonický výraz 

stávající zástavby a průmyslový charakter objektu. Nově navržená hala je hmotově, tvarově i 

materiálově navržena obdobně jako stávající hala realizovaná před 9-ti lety. S touto halou je 

nový objekt spojen i staticky (spřažení nosných sloupů a využití stávající základové patky pro 

podepření sloupů v místě styku). Použité architektonické prvky jsou přizpůsobeny  měřítku a 

charakteru dané zástavby. 

 Navrhovaná hala bude jednopodlažní, obdélníkového půdorysu celkových rozměrů 54,70 x 

15,20 m, zastřešená sedlovou střechou. Na SV průčelí na halu navazuje jeřábová dráha 

mostového jeřábu projíždějící celou halou a plynule přecházející do exteriéru do vzdálenosti 

21,90 m od SV průčelí. Výška hřebene je navržena 15,52 m nad úrovní podlahy nové haly. 

Úroveň podlahy nové haly je stanovena o 80 cm níže než haly stávající a to v závislosti na 

niveletách okolního zpevněných ploch.  
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1.4 Konstrukční řešení 

Nosná konstrukce budovy bude tvořena prefabrikovanými železobetonovými příčnými rámy s 

moduly příčných vazeb 9x6 m, tvořenými železobetonovými sloupy a plnostěnnými sedlovými 

vazníky uloženými ve výšce 13,7 m nad podlahou. Na SV průčelí navazují vně budovy příčné 

moduly jeřábové dráhy (1x6 m + 1x10 m + 1x6 m, v ose 1 je rozpon prvních dvou modulů 

překlenut železobetonovým průvlakem na celých 16 m). Podélné ztužení bude zajištěno 

ocelovými trubkami.  Založení bude provedeno na základových monolitických patkách s prefa 

kalichy s doplněním prefabrikovanými železobetonovými prahy. Opláštění je navrženo ze 

sendvičových panelů s izolačním jádrem z polyuretanu s doplněním prosvětlovacích pásů 

z polykarbonátu. Střešní plášť je navržen skládaný - nosný trapézový plech, parozábrana 

z asfaltového pásu, tepelná izolace z minerálních desek a střešní hydroizolační fólie 

z měkčeného PVC. Na části hřebene bude instalován pásový obloukový polykarbonátový světlík.  

2 Materiál, doprava, skladování 

2.1. Specifikace prefabrikovaných železobetonových dílců 

 

Výpis jednotlivých prvků skeletu je uveden v příloze technologického předpisu. 

 

2.1.1 Základové kalichy 

 

Založení sloupů haly a jeřábové dráhy je provedeno do monolitických patek s prefa kalichy. Na 

straně přilehlé ke stávající budově jsou sloupy založeny podbetonováním na stávající patky a 

sepnuty ocelovými svorníky se stávajícími sloupy. Patky pod železobetonovými sloupy hlavních 

modulů skeletu jsou navrženy půdorysných rozměrů 1,5 x 1,8 m, u sloupů ve štítech jsou o 

rozměru 1,4 x 1,4 m. Základové konstrukce jsou navrženy z betonu C20/25, XC3, Dmax16. 

Celkové zde bude použito 23 kusů kalichů. 

 

2.1.2 Základové prahy 

 

Sokl haly je tvořen železobetonovými prefabrikovanými prahy tl.120 mm a  výšky 1000 mm 

uloženými na kalichy základových patek. Prahy jsou navrženy z betonu C30/37, XC2,  Dmax16, 

ocel B500B, Kari sítě, krytí 35 mm. 

Celkové zde bude použito 17 kusů základových prahů. 
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2.1.3 Sloupy 

 

Sloupy jsou provedeny z betonu C 35/45 se stupněm prostředí XC1, jako výztuž je použita ocel 

B500B. Sloupy jsou kotveny do základových patek. Vetknutí je zajištěno zálivkou sloupu v 

kalichu patky. Sloupy v ose 1 jsou navrženy průřezu 500 x 800 mm, v ose 2 průřezu 500 x 400 

mm.  Sloupy v ose 2 budou sepnuty svorníky se stávajícími sloupy sousední budovy a jeřábové 

dráhy. Podélné zavětrování bude provedeno pomocí ocelových trubek. Sloupy jsou navrženy 

včetně konzol pro osazení nosníků jeřábových drah mostových jeřábů. Sloupy v ose 1 mají 

konzolu pouze pro větší jeřáb, sloupy v ose 2 pro jeřáby dva. Sloupy v ose 2 jsou navíc v místě 

styku se sousední budovou v prostoru nad střechou zalomeny tak, aby bylo možné vytvořit 

mezistřeší žlab. 

Celkové zde bude použito 28 kusů sloupů. 

 

2.1.4 Vazníky 

 

Nosnou část střechy tvoří plnostěnné sedlové vazníky s rozponem 14,4 m a moduly příčných 

vazeb 6,0 m. Vazníky jsou navrženy z betonu C35/45, XC1 s krytím 25 mm a betonářské oceli 

třídy B500B. 

Celkově je zde použito 10 kusů vazníků. 

 

2.1.5 Průvlaky 

 

Průvlak je vržen pro překlenutí vynechaného sloupu z důvodu pojezdu nákladních automobilů 

pod venkovní jeřábovou dráhou.  Je délky 16 m a průřezu 1 500 x 500 mm. Hmotnost průvlaku 

je 30 tun. Průvlak je navržen z betonu C35/45, XC1 s krytím 25 mm a betonářské oceli třídy 

B500B. 

Celkově je zde použito 1 průvlak. 

 

2.1.6 Ztužidla 

 

Podélné zavětrování bude provedeno pomocí ocelových trubek z třídy oceli S235 ( Fe 360). 

Průměr 100 mm tloušťka stěny 5 mm. 

Celkově je zde použito 27 kusů ztužidel. 

 

2.2 Zálivková směs 

 

Zálivková směs betonem C 25/30 bude potřeba pro vetknutí sloupů do kalichů patek. Hloubka 

zapuštění sloupů do kalichu je 9500 mm. 
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2.3 Doprava 

Prvky skeletu budou vyrobeny v areálu firmy. Po stavbě budou přepravovány v poloze, v jaké 

budou osazovány kromě sloupů. Základové nosníky lze převážet naležato. Váhový rozdíl na 

obou stranách návěsu musí být do 10%. Všechny dílce musí být uloženy na rovné ploše návěsu 

a musí být proloženy prokladky na vzdálenost max. 50 cm a 30 cm od kraje dílce. Optimální 

výška přepravovaných prvků uložených nad sebou je do 1,0 m. Přepravovaný náklad bude 

uchycen k návěsu upínacími kurty se svěracím zámkem za Deha závěsy. 

 

2.3.1 Primární doprava 

 

Prefabrikované železobetonové dílce budou na stavbu dovezeny tahačem MAN TGX s návěsem 

Nooteboom OVB-48-03V, který má v zatažené poloze délku klasického návěsu 13,5 m, po 

vytažení do první polohy 21,4 m o šířce ložné plochy 2,49 m. Betonová zálivka bude na 

staveniště dopravována autodomíchávačem SCHWING STETTER LIGHT LINE AM 10 C 

 

2.3.2 Sekundární doprava 

 

Jednotlivé prvky budou z návěsů skládány pomocí autojeřábů DEMAG AC 70 City a Tatra AD-

20. Prvky budou osazovány přímo na konstrukci nebo budou složeny poblíž místa montáže. 

Beton do kalichů patek bude dopravován shozem z autodomíchávače SCHWING STETTER 

LIGHT LINE AM 10 C. 

 

2.3.3 Skladování 

 

Prvky skeletu budou osazovány přímo do své finální pozice. V případě uložení na dočasnou 

skládku musí být tyto plochy rovné, dostatečně zpevněné a odvodněné. Jednotlivé prvky mohou 

být ukládány na sebe, ale musí být proloženy prokladky ze smrkového dřeva 50 x 50 mm ve 

vzdálenosti do 1/10 jejich délky od okraje. Výška skladovaných prvků může být max. 1,5 m. 

Mezi skladovanými prvky musí být dodržen manipulační prostor 750 mm. Na staveništi se 

budou nacházet uzamykatelné skladové kontejnery k uskladnění drobného materiálu a ručního 

nářadí. 

3 Převzetí pracoviště 

 

Staveniště již bylo převzato hlavním dodavatelem stavby a následně bude předáno samotné 

pracoviště stavby subdodavateli skeletové konstrukce, ten již provede montáž a dodávku 

veškerých prvků montované železobetonové konstrukce. Montáž skeletové konstrukce může 

započít až po zhotovení základových patek, které musí být dostatečně vytvrzeny, minimálně po 

28 dnech od jejich betonáže. Při přejímce bude provedena kontrola zaměření základových patek 
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dle projektové dokumentace. Při předání bude pracoviště vyklizené a vybavené dle dohody. 

Bude předán pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a 

polohopisu. Staveniště je ve fungujícím areálu, takže je oploceno, zajištěný příjezd k 

plánovanému objektu a je využíváno současných přípojek vody, elektřiny, splaškové a dešťové 

kanalizace. Na staveništi již budou umístěné obytné, sanitární a skladové kontejnery. O převzetí 

pracoviště bude zhotoven zápis ve stavebním deníku. 

4 Obecné pracovní podmínky 

 

Dle časového harmonogramu by skeletové konstrukce neměly být prováděny v zimních 

měsících. Montážní práce nebudou prováděny za nepříznivých povětrnostních podmínek. Za 

nepříznivé povětrnostní podmínky jsou považovány hustý trvalý déšť, bouře, případné sněžení, 

viditelnost menší než 30 m a rychlost větru vyšší než 10 m/s při práci na pracovních plošinách a 

žebřících nad 5 m výšky práce. 

Všichni pracovníci budou před započetím montážních prací poučeni o BOZP, o správném 

technologickém postupu, přístupu na pracoviště, poloze míst s hlavními vypínači, odběru 

elektřiny a vody. Výsledkem proškolení BOZP bude zápis stvrzený podpisy všemi 

zúčastněnými tohoto školení. Po skončení prací na pracovišti musí každý pracovník zabezpečit, 

aby nedošlo k poranění dalších pracovníků použitými či nářadím. 

5 Personální obsazení 

5.1 Pracovní četa 

Montáž skeletu budou provádět dvě pracovní čety. První četa bude provádět montáž všech 

železobetonových prvků jimiž jsou kalichy, sloupy, střešní vazníky a průvlak. Druhá četa bude 

provádět pouze podélné ocelové ztužení.  

 

Složení první pracovní čety: 

1 jeřábník a řidič autojeřábu (Demag AC 70 City) 

2 vazači 

2 montážníci 

Složení druhé pracovní čety:  

2 svářeči 

2 montážníci 

 

Stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní čety bude na práci osobně dohlížet, bude 

řídit práci a bude zodpovědný za jakost prováděných prací a dodržování platných předpisů. 

Zaměří se především na: 

-dodržování předepsaných rozměrů montovaného objektu 

-dodržování technologických postupů montáže 

-dodržování předpisů BOZP 

-správnou manipulaci s dílci a jejich zavěšení na autojeřáb 

-dodržování rovinnosti jednotlivých osazených dílců 

-jakost jednotlivých styků, a provádění zálivek 
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-správnost funkce používaných strojů a zařízení 

 

5.2 Specifikace profesí 

5.2.1 Jeřábník 

 

Musí se prokázat platným jeřábnickým průkazem a řidičským průkazem skupiny C. Je 

zodpovědný za řízení jeřábu, za dodržování bezpečné práce a zabezpečení stroje po ukončení 

montáže. Zodpovídá za pravidelnou údržbu stroje a za jeho bezpečný provoz. Řídí se pokyny 

vazače, přesun prvků skeletu provádí plynule, aby nedošlo k jejich rozkmitání a zranění 

ostatních pracovníků, či poškození dalších dílců. Musí být seznámen se zátěžovým diagramem, 

akčním rádiem jeřábu a musí být vědět, které dílce bude montovat. 

 

5.2.2Vazač 

 

Musí vlastnit platný vazačský průkaz. Je zodpovědný za bezpečné uvázání břemene, za jeho 

bezpečné zahájení pohybu a za jeho následné odvázání. Musí být obeznámen se všemi pokyny, 

kterými bude komunikovat s jeřábníkem a také mu je srozumitelně podávat. Zodpovídá za 

správný výběr a za stav vazacích a zavěšovacích prostředků. Vybírá dílce z návěsu, které v 

určeném pořadí zavěšuje na závěsné zařízení jeřábu. 

 

5.2.3 Montážník 

 

Montážník provádí navádění a osazování prvků do konstrukce. Provádí osazení sloupů do 

kalichů základových patek, jejich vyklínování a zálivku. Dále provádí osazení střešních vazníků 

na zhlaví sloupů. 

 

5.2.4 Svářeč 

 

Musí se prokázat platný svářečským průkazem. Provádí spojování jednotlivých dílců pomocí 

ocelových destiček a trnů svařováním. Jednotlivé ocelové prvky musí být očištěny ocelovým 

kartáčem. Při provádění spojů postupuje dle detailů daných projektovou dokumentací. 

6 Stroje a pracovní pomůcky 

6.1Velké stroje 

autojeřáb Demag AC 70 City   1 ks 

autojeřáb Tatra AD 20   1 ks 

nákladní automobil MAN   1 ks 

roztahovací návěs Nooteboom  1 ks 
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montážní plošina    4 ks 

autodomíchávač SCHWING   1 ks 

 

6.2 Ruční nářadí 

 

svářečka Einhell GUDE GE 185 F  2 ks 

ponorný vibrátor IVUR 50   1 ks 

vrtací utahovák Milwaukee C14 DD  1 ks 

úhlová bruska Einhell RT-AG 125  2 ks 

 

6.3 Pracovní pomůcky 

 

Nivelační přístroj + nivelační lať, vodováha 2 m, ocelové pásmo, skládací metr, laserová 

vodováha se stativem, žebřík o délce 5 m, stavební kbelík, stavební kolečka, naběračka, 

zednická lžíce, lopata, ocelové hladítko, palice 5 kg, kladivo, ocelové páčidlo, tvrdé dřevěné 

klíny, ruční pila na dřevo, dřevěné podkládací hranoly, tesařská tužka. 

  

6.4 Ochranné pomůcky 

 

Pracovní oděv, pracovní rukavice, vhodná pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta, 

ochranné brýle, svářečský oděv, svářečská kukla. 

7 Pracovní postup 

7.1 Montáž základových kalichů 

Základové kalichy budou osazeny na podkladní betony. Vazači upevní základový kalich, 

jeřábník jej opatrně přemístí na místo uložení a pomalu jej začne spouštět. Montážníci dílec 

ustálí a osadí na vyčnívající trny ze základového kalichu. Pomocí podložek bude vypodložen do 

potřebné výšky. 

 

7.2 Montáž základových prahů 

Základové prahy budou ukládány na kalich základové patky. Do kalichů budou vyvrtány otvory 

pro osazení základových nosníků, které jsou z výroby opatřeny trny. Vazači upevní základový 

nosník, jeřábník jej opatrně přemístí na místo uložení a pomalu jej začne spouštět. Montážníci 

dílec ustálí a osadí trny vyčnívajícími ze základových nosníků do předvrtaných otvorů v kalichu 

základové patky na vrstvu maltového lože, poté jej svářeči přivaří prostřednictvím ocelových 
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destiček k přiléhajícímu sloupu. 

 

7.3 Montáž sloupů 

Před montáží je nutné zkontrolovat spodní část sloupu a dutinu kalichu a očistit je od 

případných nečistot. Patní část sloupu bude zdrsněna. Vazač překontroluje lanový závěs s okem 

a tyčí, zda není poškozen, poté osadí do manipulačního otvoru v horní části sloupu oko s tyčí a 

provlékne, na druhé straně navlékne druhé oko a celou sestavu zajistí závlačí proti vyvléknutí. 

Jeřábník pomalu zvedne sloup z vodorovné polohy do svislé a za navádění vazače jej pomalu 

přemístí nad základovou patku. Na dno kalichové patky bude položena ocelová distanční 

podložka. Po opatrném zapuštění jeřábníkem do kalichu bude sloup ustálen dvěma montážníky, 

kteří jej vycentrují v obou směrech a posléze zafixují klíny. Hloubka zapuštění sloupů je 950 

mm. Vetknutí je zajištěno zálivkou sloupu v kalichu betonem C 25/30, zálivka musí být řádně 

zhutněna ponorným vibrátorem. Od takto usazeného sloupu je již možné odpojit závěs jeřábu. 

Klíny lze vytlouci až po vytvrdnutí zálivky, což za běžných klimatických podmínek odpovídá 2 

dnům. Zálivku je nutné při teplotách nad 30°C chránit před vysušením vlhčením. 

 

7.4 Montáž střešních vazníků 

Po kontrole osazení sloupů se mohou osadit vazníky. Vazníky budou osazeny stojinou do 

vidličky v hlavě sloupu, která bude zbavena od případných nečistot. Vazači dílec upevní na 

dvojzávěs a jeřábník jej opatrně přemístí nad místo uložení. U každého z dvojice sloupů bude 

na montážní plošině montážník, který navede vazník do vidličky sloupu a jeřábník jej usadí. 

 

7.5 Montáž  průvlaku 

Průvlak bude osazován na zhlaví sloupu nebo ocelové trny, které vyčnívají z hlavy sloupu nebo 

na konzolách sloupu. Vazači prvek upevní na dvojzávěs a jeřábník jej přemístí nad místo 

uložení, budou obdobně jako u montáže střešních vazníků montážníci směřovat dílec tak, aby 

byl prvek otvory navlečen na vyčnívající ocelové trny sloupu. 

 

8 Jakost a kontrola kvality 

 

Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na provádění montáže bude 

osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený vedoucí montážní čety.  Kontrolní  a  

zkušební  plán  montáže  železobetonového  skeletu  je  zpracován v příloze. 

 

8.1 Vstupní kontrola 

V této fázi proběhne kontrola úplnosti a správnosti projektové a výrobní dokumentace. 
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Následně proběhne kontrola zdrojů a poměrů na staveništi, zda je připraven zdroj elektrické 

energie a vody. Poté budou zkontrolovány konstrukce zhotovené v předchozí etapě, správnost 

umístění podkladních betonů základových patek dle projektové. Probíhá kontrola pracovníků, 

jejich způsobilosti a odbornosti k daným pracím dle platných profesních průkazů. Je 

zkontrolován technický stav strojů  a nástrojů. Před započetím prací a v jejich průběhu 

proběhne kontrola pracovních podmínek. 

 

8.2 Mezioperační kontrola 

V průběhu montáže skeletu bude kontrolován chronologicky pracovní postup, tzn. průběžná 

kontrola dovážených dílců na staveniště, jejich počet, čistota prvků a jejich bezvadnost, správné 

uvázání a jejich osazení, vyklínování sloupů a provádění zálivky kalichů a jejich hutnění. 

Kontrolovány budou všechny zálivkové a svarové spoje. Průběžně bude také kontrolováno 

osazení jednotlivých dílců dle projektové dokumentace, svislost a vodorovnost jednotlivých 

prvků a výškové osazení. 

 

8.3 Výstupní kontrola 

Ve výstupní kontrole proběhne kontrola svislosti a rovinnosti a konstrukce skeletu jako celku. 

9 BOZP 

 

Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP pro danou činnost. Dále musí být všichni 

seznámeni s daným technologickým postupem. Při školení pracovníků je potřeba je seznámit s 

danými podmínkami na staveništi a platnými předpisy, které se zaměřují na bezpečnostní 

opatření. Veškerá činnost na pracovišti podléhá nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb. v platném znění. Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat v prostoru 

stavby, musí nosit ochrannou přilbu, reflexní vestu a další ochranné pomůcky. Stavbyvedoucí, 

případně vedoucí čety, bude dohlížet na dodržování těchto opatření. 

 

9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Příloha č. 1: Obecné požadavky 

 I. Požadavky na zajištění staveniště 

 II. Zařízení pro rozvod energie 

 III. Požadavky na venkovní pracoviště 

 

 

Příloha č. 2: Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
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 IX. Vibrátory 

 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 XV. Přeprava strojů 

 

Příloha č. 3: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

 I. Skladování a manipulace s materiálem 

 IX. Betonářské práce a práce související 

 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

 IX.5 Práce železářské 

 XI. Montážní práce 

 XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 

9.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

 

 I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 III. Používání žebříků 

 IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

 VIII. Shazování předmětů a materiálu 

 IX. Přerušení práce ve výškách 

 X. Krátkodobé práce ve výškách 

 XI. Školení zaměstnanců 

 

10 Ekologie 

 

V průběhu výstavby železobetonového montovaného skeletu bude docházet ke zvýšení 

prašnosti a hlučnosti, je tedy nutné kontrolovat limitní stavy, které vyplývají z hygienických 

norem. V průběhu stavby budou používány velké stavební stroje, pod kterými je nutná 

pravidelná kontrola případných odkapaných provozních kapalin. Pokud dojde k úniku olejů, 

maziv, či ropných látek, bude kontaminovaná zemina odstraněna v potřebném objemu. V 

případě menších úniků bude zasažená zemina vysypána vápnem. Dalším předpokládaným 

odpadem je zatvrdlý beton, zbytky ze svářečských jehel, ocelové destičky a vzniklý směsný 

odpad pracovníků stavby. Odpad bude tříděn a odvážen na skládku. 

 

Druh odpadu Číslo odpadu Umístění odpadu 

Beton 17 01 01 Recyklace 

Kov 17 04 02 Recyklace 

Dřevo 17 02 01 Kontejner 
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Oleji znečištěná zemina 13 02 Odtěžení a odvoz 

Odkapy ropných látek 13 07 Odtěžení a odvoz 

Komunální odpady 20 03 01 Kontejner na kom.odpad 

 

 
  



Rieder Beton, spol. s r.o.
U Hlavního nádraží 2764/3
58601 Jihlava

 Cenová nabídka

Rieder Beton, spol. s r.o.

58601 Jihlava

NAB-2015-1-000312
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Tel:
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U Hlavního nádraží 2764/3Sídlo:

Kontaktní osoba:Mobil:

Kód akce CN312/15

Váňa Tomáš MBA+420 606 732 635vana@rieder.cz

+420 567 573 224

P.č. Název prvkuP.č. Rozměry Ks t celk. Poznámka Jed. cena Celkem (K č)m3/ks m3 t/ks

Kalichy

 164 244 13 687kalich Ka10  12  38,97 1,30  3,251100/1600*950  15,59  Kč  Kč

 167 037 12 849kalich Kb20  13  40,14 1,24  3,091100/1500*950  16,06  Kč  Kč

 31 023 10 341kalich Kc21  3  6,40 0,85  2,131000/1000*950  2,56  Kč  Kč

 362 304 KčPrefabrikáty celkem

 74 920Montáž  Kč

 16 300Výrobní dokumentace  Kč

Kalichy celkem  28   34,20   85,50Celkem hodnoty  Kč 453 524

P.č. Název prvkuP.č. Rozměry Ks t celk. Poznámka Jed. cena Celkem (K č)m3/ks m3 t/ks

Sloupy

 401 499 44 611sloup S150  9  126,00 5,60  14,0015420 x 800 x 500  50,40  Kč  Kč

 75 658 37 829sloup S260  2  25,65 5,13  12,8312430 x 800 x 500  10,26  Kč  Kč

 145 795 29 159sloup S362  5  40,00 3,20  8,0013620 x 400 x 500  16,00  Kč  Kč

 28 140 28 140sloup S463  1  6,00 2,40  6,0014880 x 400 x 400  2,40  Kč  Kč

 21 855 21 855sloup S564  1  4,50 1,80  4,5011180 x 400 x 400  1,80  Kč  Kč

 22 462 22 462sloup S665  1  4,63 1,85  4,6311180 x 400 x 400  1,85  Kč  Kč

 83 049 27 683sloup S766  3  17,10 2,28  5,7010630 x 400 x 500  6,84  Kč  Kč

 37 608 37 608sloup S867  1  12,75 5,10  12,7514220 x 800 x 500  5,10  Kč  Kč

 143 250 28 650sloup S968  5  36,88 2,95  7,3813620 x 500 x 400  14,75  Kč  Kč

 959 316 KčPrefabrikáty celkem

 588 630Montáž  Kč

 32 250Spojovací materiál  Kč

 62 400Výrobní dokumentace  Kč

Sloupy celkem  28   109,40   273,50Celkem hodnoty  Kč 1 642 596

P.č. Název prvkuP.č. Rozměry Ks t celk. Poznámka Jed. cena Celkem (K č)m3/ks m3 t/ks

Ztužidla

 131 896 131 896průvlak 120  1  29,96 11,99  29,9615980 x 1500 x 500  11,99  Kč  Kč

 131 896 KčPrefabrikáty celkem

 110 490Montáž  Kč

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 87.2, www.dcconcept.com Strana 1

Příloha č.1



 720Spojovací materiál  Kč

 32 110Oc.trubka 102/5  Kč

 6 000Výrobní dokumentace  Kč

Ztužidla celkem  1   11,99   29,96Celkem hodnoty  Kč 281 216

P.č. Název prvkuP.č. Rozměry Ks t celk. Poznámka Jed. cena Celkem (K č)m3/ks m3 t/ks

Vazníky

 406 665 45 185vazník Va1170  9  83,25 3,70  9,2514460 x 900 x 160  33,30  Kč  Kč

 52 888 52 888vazník Va2171  1  9,25 3,70  9,2514460 x 900 x 160  3,70  Kč  Kč

 459 553 KčPrefabrikáty celkem

 79 550Montáž  Kč

 3 200Spojovací materiál  Kč

 4 800Pryžové podložky  Kč

 20 700Výrobní dokumentace  Kč

Vazníky celkem  10   37,00   92,50Celkem hodnoty  Kč 567 803

P.č. Název prvkuP.č. Rozměry Ks t celk. Poznámka Jed. cena Celkem (K č)m3/ks m3 t/ks

Základ. prahy

 64 035 7 115práh Zp220  9  15,12 0,67  1,685600 x 600 x 200  6,05  Kč  Kč

 16 898 8 449práh Zp2221  2  3,99 0,80  2,006650 x 600 x 200  1,60  Kč  Kč

 9 211 9 211práh Zp3222  1  2,17 0,87  2,177250 x 600 x 200  0,87  Kč  Kč

 53 360 10 672práh Zp4223  5  12,60 1,01  2,525600 x 900 x 200  5,04  Kč  Kč

 143 504 KčPrefabrikáty celkem

 29 240Montáž  Kč

 10 200Spárování  Kč

 2 720Spojovací materiál  Kč

 6 500Výrobní dokumentace  Kč

Základ. prahy celkem  17   13,55   33,89Celkem hodnoty  Kč 192 164

Rekapitulace

Prefabrikáty  Kč 2 056 573

Montáž  882 830  Kč

Oc.trubka 102/5  32 110  Kč

Pryžové podložky  4 800  Kč

Spárování  10 200  Kč

Spojovací materiál  38 890  Kč

Výrobní dokumentace  111 900  Kč

Celková rekapitulace nákladů  3 137 303 Kč

Tento doklad byl vytištěn informačním systémem QI 87.2, www.dcconcept.com Strana 2
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1 Obecné informace 

 

Během výstavby haly bude produkován na staveništi odpad a dojde k situacím, kdy bude v 

okolí stavby vyšší úroveň hluku. V žádné fázi ovšem  nesmí být porušeny ustanovení 

dotčených zákonů a vyhlášek, kterými jsou: 

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

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

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

vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

2 Odpady na stavbě 

 

Veškeré odpady vznikající při výstavbě výrobní haly budou roztříděny dle Vyhlášky č. 93/2016 

Sb., o katalogu odpadů.  

2.1 Odpadní obaly 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

15 01 06 Směsné obaly 

2.2 Odpady z tváření, fyzikální a mechanické úpravy kovů a plastů 

12 01 13 Odpady ze svařování 

 

12 01 21 

Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 

neuvedené pod číslem 12 01 20 

2.3 Odpady olejů a odpady kapalných paliv 

13 01 Odpadní hydraulické oleje 

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta 

13 07 02 Motorový benzín 
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2.4 Stavební odpad 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

2.5 Komunální odpady 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 39 Plasty 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

3 Nakládání s odpady 

 

Veškerý odpad vzniklý na stavbě se bude třídit do označených popelnic a kontejnerů kódem 

odpadu a jeho názvem. 

Tříděný i netříděný komunální odpad bude pravidelně odvážen. Železný odpad bude 

shromažďován ve vyhrazeném kontejneru, který posléze bude vyvezen do sběrny kovů. Pro 

kontaminovanou zeminu, která vznikne při mechanickém čištění dopravních prostředků, 

případně při úkapech provozních kapalin, bude taktéž vyhrazen speciální kontejner.  

4 Ochrana proti hluku a vibracím 

 

Stavební objekt se nachází v průmyslové oblasti, tudíž zvýšená hladina hlučnosti a vibrací 

ze stavební činnosti nebude mít na okolní prostředí zásadní vliv. Nedojde k překročení 

limitní intenzity hluku a pracovní doba je stanovena pouze na denní hodiny tak, aby 

nedocházelo ke hlučnosti před 7. hodinou ranní a po 18. hodině večerní. 

5 Znečišťování prostředí 

 

Kvalita okolního ovzduší bude nejvíce snížena mechanizmy a dopravními prostředky. 

Všechny stroje a vozidla musí mít platnou technickou a emisní kontrolu. 

Při ukončení prací bude pod stroje a vozidla umístěna úkapová vana tak, aby bylo 

zabráněno kontaminaci podloží případným únikem provozních kapalin. Pokud ke 

kontaminaci i přes veškerá opatření dojde, musíme na zasaženou plochu bezodkladně 

aplikovat sorbent, který na sebe naváže nebezpečné látky a poté ho odstraníme i s částí 
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zeminy. Tento sypký materiál bude v pytlích k dispozici ve skladovém kontejneru a při jeho 

použití nutno dodržovat předpisy výrobce. 

6 Prašnost 

 

Nejvíce se bude prášit při manipulaci se sypkými materiály. Tomuto jevu zabráníme např. 

vyššími bočnicemi nebo zaplachtováním převážených sypkých materiálů. 

7 Čistota komunikací 

 

V období podzimních a jarních měsíců, kdy je na našem území převážně deštivé počasí, 

hrozí, že budou nezpevněné staveništní komunikace podmáčené a bude se tahat bláto na 

areálové komunikace stavebníka. Od stavby po výjezd z areálu investora je komunikace o délce 

cca 100m. Ta bude sloužit jako “čistící zóna“ která zachytí největší procento bahna z kol 

dopravních prostředků. Dále bude každý řidič povinen své vozidlo řádně očistit před 

opuštěním prostor staveniště (korbu, kola, apod.) 
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1 Obecné informace 

 

Při prováděných pracích během realizace stavebního díla hrozí vznik mnoha rizik, které 

mohou ohrozit zdraví pracovníků či jiných osob. Je tedy velice důležité, aby byly dodržovány 

veškeré zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Prováděcím předpisem pro zajištění bezpečnosti práce na staveništi je nařízení vlády č. 

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

práci na  staveništích.  Toto  nařízení  vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 

309/2006 Sb. Tento zákon dále upravuje další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

během provádění prací v pracovněprávních vztazích. Dalším předpisem, který je třeba 

dodržovat při pracích prováděných ve výškách, je 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. 

 

Kromě výše zmíněných předpisů je třeba, aby při pracích byly dodržovány následující 

body, díky kterým je možné minimalizovat možnost vzniku rizik: 

 Před  započetím   prací   budou   všichni   pracovníci   prokazatelně   seznámeni s 

technologickými předpisy a pracovními postupy jednotlivých úkolů. 

 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce, bude kontrolována jejich 

zdravotní a odborná způsobilost. 

 Během prováděných prací na staveništi budou všichni zúčastnění pracovníci povinně 

používat ochranné pracovní pomůcky. Jedná se především o ochranný pracovní oděv, obuv, 

rukavice, helma a reflexní vesta. 

 Při broušení, sekání, zabrušování a podobných činnostech jsou pracovníci povinni 

používat ochranný štít, pod kterým musí mít ještě nasazené ochranné brýle. 

 Pracovníci provádějící svářecí práce jsou povinni při výkonu práce používat schválený 

svářecí štít. 

 Všichni pracovníci mají přísný zákaz nošení oděvu, který je silně znečištěn hořlavými, 

zejména ropnými látkami, nebo chemikáliemi. 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

2.1 Příloha 1 – Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
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2.2 Příloha 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

III. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

IV. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

V. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

VI. Vibrátory 

VII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

VIII. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

IX. Přeprava strojů 

2.3 Příloha 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3 Odbedňování 

IX.5 Práce železářské 

X. Zednické práce 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

XV. Malířské a natěračské práce 

2.4 Příloha 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 

Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

3. 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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

VI. Práce na střeše 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

IX. Přerušení práce ve výškách 

XI. Školení zaměstnanců 
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4 Bezpečnostní opatření ke snížení rizik při provádění hrubé stavby 

4.1 Zemní práce 

Riziko Bezpečnostní opatření 

- sesuv svahu - dodržování určeného sklonu svahu 

stavební jámy dle PD, přísný zákaz 

podkopávání svahů 

- ztráta stability stroje na okraji jámy, 

převrácení stroje 

- nezatěžování okraje stavební jámy těžkou 

mechanizací, dodržovat bezpečnou 

vzdálenost danou soudržností zeminy 

- nezajištění stavební jámy proti vniku 

osob 

- stavební jámu zajistit páskou min. 1,5 m 

od hrany výkopu 

- zachycení pracovníka strojem - pracovníci musí být odborně způsobilí 

- přísný zákaz pohybu pracovníků v 

pracovním prostoru stroje 

- zasypání pracovníka zeminou - užívání ochranných pracovních pomůcek 

- odstranění částí svahu, kde hrozí sesuv 

- neukládat těžký materiál 1 m od hrany 

výkopu 

- výsyp zeminy pouze při navádění 

řidiče stroje pověřenou osobou 

- poranění pracovníka nářadím ve 

špatném technickém stavu 

- používání nářadí k daným pracím určeným 

- kontrola technického stavu nářadí 

- zásah poškozením podzemního vedení - vytyčení inženýrských sítí, ochranných 

pásem 
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4.2 Práce a pohyb pracovníků ve výškách 

Riziko Bezpečnostní opatření 

- při odebírání břemen dopravované jeřábem 

na nezajištěné podlahy 

- zajištění stavby dostatečně únosný 

konstrukcemi pro práce ve výškách (lešení, 

zábradlí, žebříky) 

- při výstupu a sestupu na podlahy a na místa 

práce ve výškách 

- zajištění bezpečného výstupu žebříky, 

schodišti, rampami 

- při práci v blízkosti volných otvorů v 

obvodovém plášti 

- zajištění všech volných okrajů s rozdílem 

výšek 1,5 m ochranných zábradlím 

-propadnutí a pád nebezpečnými otvory 

(šachty, prostupy o šířce nad 250 mm) 

- zabezpečení otvorů v podlahách zábradlím 

nebo únosnými poklopy, které musí být 

zajištěny pomocí svlaků proti vodorovnému 

posuvu 

- pád pracovníků při výstupu nebo 

sestupu na místo práce určené ve 

výškách 

- na zvýšená místa zajistit bezpečné pomocné 

konstrukce (žebříky, schodiště, rampy), 

žebříky používat i při výstupu i sestupu z 

podlah kozového lešení, zákaz seskakování z 

lešení 

- pád při použití nevhodných 

prostředků pro výstup na vyvýšená 

místa 

- používání správných prostředků 

určených pro výstup na vyvýšená místa, 

která jsou stabilní 

- zákaz používání vratkých konstrukcí a 

předmětů, která nejsou k výstupu určena 

(bedny, palety) 

-propadnutí pracovníka po zlomení 

dřevěných prvků provizorních podlah, 

fošen a hranolů 

-použití dostatečně únosného materiálu, 

bezvadného dřeva, které není moc 

sukovité či nahnilé (hranoly, fošny) 

- nepřetěžovat podlahy či jiných 

provizorních konstrukcí materiálem, 

osobami na jednom místě (dodržování 

povolených maximálních zatížení 

provizorních konstrukcí) 
-pád předmětů a materiálu z výšky na 

pracovníka s ohrožením a poraněním hlavy 

-materiál bezpečně odkládat na podlahy 

mimo volný okraj a zajistit jej proti 

pádu, sklouznutí nebo shození větrem 

-zákaz zavěšování nářadí na části oděvu bez 

zabezpečeného přichycení např. brašnou, 

upínákem, kapsářem, pouzdrem apod. 

-pád předmětů a materiálů z volných okrajů  - materiály nutné ukládat mimo okraj 

konstrukcí 

-zajištění volných okrajů zarážkou, včetně 

podlah lešení 
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4.3 Železářské práce 

Riziko Bezpečnostní opatření 

-ustřihnutí prstů, poranění rukou, zhmoždění, -stříhat nůžkami prutu odpovídajícího 

průměru 

-nestříhat pruty o délce méně než 300 mm, 

není-li prut pevně zabezpečen 

-při obsluze stroje nepřibližovat ruce blíže než 

150 mm od místa střihu 

-maximální koncentrace a soustředěnost 

pracovníka při manipulaci 

- při ustřihování prutů odstraňovat ustřižené 

prvky během chodu stroje pouze vhodnými 

pomůckami 

-zhmoždění, poranění prstů při přidržování 

volných prutů při střihání více prutů 

najednou 

-stříhat více prutů zároveň pouze když není 

stroj přetěžován 

-dostatečné upevnění prutů v pevné poloze 

-přísný zákaz přidržování prutů pouze 

volně rukama 

-poranění nohou, zlomeniny prstů nohou 

následkem pádu ustřihnutých prutů či pádu 

výztuže vlivem špatné manipulace 

-správný postup manipulace s výztuží při 

jejím ukládání do konstrukce 

-používání ochranných pomůcek(pevná 

pracovní obuv s vyztuženou špičkou) 

-píchnutí, odřeniny o vyčnívající výztuž -správné ukládání armatury do konstrukce 

-dodržování volných manipulačních 

uliček a prostor pro bezpečný průchod 

-používání ochranných osobních pomůcek 

-zakopnutí o výztuž, odřezky, navázané 

prvky armatur 

-dodržování pořádku na stavbě, včasné 

odklizení a odstraňování odpadu 

-naražení po pádu pracovníka, přiražení ruky 

při manipulaci, přichytávání 

-udržování volných manipulačních uliček a 

prostor 

-dodržování správných postupů při 

manipulaci s materiálem 

-správný a pevný úchop při držení výztuže 

-používání ochranných pracovních rukavic 

-pád ukládané výztuže a zhmoždění nohou -dodržování správných postupů při vázání 

armatury 

-používání ochranné pracovní obuvi s 

vyztuženou špičkou 
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- zasažení pracovníka elektrickým proudem 

při obloukovém svařování 

- pravidelná údržba svařovacího agregátu 

- používání svářečky podle návodu k obsluze 

- používání vhodných a nepoškozených 

svařovacích vodičů, držáku elektrod, 

svařovacích svorek, spojek vodičů 

- dotyk rukou, kovovým 

předmětem s připojovacími 

svorkami 

- dbát na správné připojení svařovacích 

vodičů, aby nedošlo k možnému 

neúmyslnému dotyku vstupními svorkami 

svařovacího zdroje 

- během manipulace na svorkách 

svařovacího zdroje vypnout zdroj a 

zabezpečit jej proti zapnutí nepovolanou 

osobou 

4.4 Automobilové přepravníky betonové směsi 

Riziko Bezpečnostní opatření 

-přejetí osoby koly, přitlačení osoby k 

pevné konstrukci 

-zamezení výskytu osob v dráze stroje 

-nezdržovat se za couvajícím vozidlem 

-používání výstražných zvukových signálů 

pro upozornění ostatních pracovníků, aby se 

vzdálili od vozidla do bezpečné vzdálenosti 

-zajištění poučené osoby navádějící 

řidiče při couvání 

-zajištění dobrého výhledu řidiče 

-koncentrovanost a soustředěnost řidiče 

-zasažení osob v blízkosti autodomíchávače 

vyprazdňovanou betonovou směsí 

- pozice stroje musí být na přehledném 

místě, aby měl řidič přehled a vizuální 

kontrolu o tom, co se děje v pracovním 

prostoru stroje 

-uklouznutí, pád řidiče, podvrtnutí nohou při 

nastupování a sestupování z kabiny a při 

pohybu pracovníka po znečištěném povrchu 

autodomíchávače 

- použití bezpečných prvků a zařízení k 

výstupu 

-neseskakování z vozidla a jeho 

kabiny 

-udržování čistoty výstupových a nášlapných 

míst, zejména při zhoršených klimatických 

podmínkách (déšť, bláto, mlha) 

-poranění ruky pohybujícími se částmi 

motoru a mechanismů nástavby 

domíchávače 

-veškerou údržbu a opravy provádět pouze 

při zastaveném motoru vozidla a nástavby 

-poranění ruky při manipulaci s výsypnými 

žlaby 

-při manipulaci s výsypnými žlaby používat 

ochranné rukavice 

-udržování čistých úchopových žlabů 
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-zachycení žlabem o osobu či jakýkoliv 

předmět, stroj 

-zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze 

-zajištění volných částí vozidla proti 

samovolnému pohybu 

4.5 Betonářské práce 

Riziko Bezpečnostní opatření 

-působení vibrací vibrátorů -nepoškozené antivibrační rukojeti na 

ohebné hřídeli 

-dodržování bezpečnostních přestávek dle 

návodu k používání 

-pád pracovníka z výšky nebo do hloubky při 

manipulaci s bedněním a jeho částmi, při jeho 

zřízení a odstranění z volných okrajů míst 

betonářských prací 

-vypracování dokumentace složitějších 

bednění, včetně řešení opatření proti pádu 

osob z volných krajů 

-dle použitého systému uvést technické 

požadavky na provedení ochranných 

konstrukcí na základě statického posouzení 

-při odstraňování bednění používat 

žebříky do výšky max. 3m nad pracovní 

podlahou 

-ztráta prostorové tuhosti a stability 

bednění a podpěrných konstrukcí 

- zpracování projektu skladby bednících prvků 

- správné zhotovení bednění dle dokumentace 

a zajistit jeho těsnost, únosnost a prostorovou 

tuhost 

-před zahájením betonáže řádně 

zkontrolovat stability a tuhost bednění 

jako celku 

-pád bednění na pracovníka při odstraňování -těsně před zahájením montáže bednění natřít 

- bednění styčné plochy formovým olejem 

-navržení podpěrných konstrukcí tak, aby bylo 

možné je při odbedňování postupně 

odstraňovat a uvolňovat 

-zamezení vstupu osob do prostor pod 

místem odbedňovacích prací 

-při odstraňování bednění dodržovat 

technologické postupy výrobce 
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-havárie a poruchy vybetonovaných 

konstrukcí 

-ukládání výztuže do konstrukce dle PD 

-provedení kontroly při přejímce uložené 

armatury a zhotoveného bednění 

-dodržování správných technologických 

zásad při ukládání betonové směsi do 

konstrukce 

-kontrolní zkoušky betonové směsi 

-ochrana vybetonované konstrukce před 

povětrnostními vlivy 

-odbedňování konstrukcí jen s povolením 

pověřeného pracovníka nebo 

stavbyvedoucího, dodržování technologických 

přestávek 

-pád pracovníka z výšky nebo do hloubky při 

dopravě betonové směsi do konstrukce, při 

přenášení vibrační hlavice, ponořování a 

vytahování vibrační hlavice ze zhutňované 

betonové směsi 

-zajištění bezpečného přístupu pracovních míst 

a pomocných pracovních podlah včetně 

ochranného zábradlí 

- bednění stěn zajistit ochrannými 

pochozími lávkami na volných okrajích 

4.6 Zednické práce 

Riziko Bezpečnostní opatření 

-poranění nevhodným používáním míchačky - při ručním vhazování materiálu do 

míchačky se nedotýkat rotujících lopat 

uvnitř bubnu 

- zabezpečení řádné stability míchačky 

- poranění od elektrického proudu - provádění pravidelných kontrol elektrických 

kabelů, nevhodné nebo porušené stroje s 

kabely nepoužívat 

-zřícení vlivem ztráty stability, pád zdiva na 

pracovníka 

 

- přesné dodržování 

technologických postupů 

-odborné provádění prací (správné 

vazby zdiva, použití určených 

zdících prvků) 

- kotvení příček do nosného 

zdiva 

 

- pád nebo převržení nestabilně uložených 

prvků 

- bezpečné uchopení břemene, zajištění 

stabilního postavení pracovníků při práci 

- dodržování technologického postupu výrobce 
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4.7 Manipulace s břemeny 

Riziko Bezpečnostní opatření 

-přetížení jeřábu, ztráta stability a převržení 

jeřábu 
-odborná a zdravotní způsobilost kompetentních 

pracovníků, především jeřábníka a vazače 

-dodržování diagramu únosnosti jeřábu 

-zapatkování jeřábu na pevné ploše 

-plynulá manipulace se zavěšeným břemenem 

-nezvedat břemena vytahování nebo 

odtrháváním od upevněných částí 

-udržování vázacích prostředků v bezvadném 

stavu, jejich pravidelné prohlídky 

kompetentními osobami 

-zasažení osoby pohybem břemene při 

jeho zhoupnutí 

-správné ovládání jeřábu, aby při zastavení 

nedošlo k jeho rozhoupání 

-těžiště břemene musí být v ose závěsu jeřábu, 

háku 

-nezvedat břemena šikmým tahem 

-dodržování zákazu pohybu v prostoru 

možného pádu zavěšeného a usazovaného 

břemene a jeho částí 

4.8 Nebezpečné látky 

Riziko Bezpečnostní opatření 

- poškození organismu vápnem (poleptání očí, 

ztráta zraku, vyrážky, kašel) 

- používání ochranných osobních 

pomůcek, především pracovních brýlí při 

práci s těmito nebezpečnými látkami 

- při poranění zasažením kůže, či očí 

vypláchnutím místa velkým množstvím vody 

- při vdechnutí a zasažení dýchacího ústrojí 

okamžitě opustit znečištěný prostor a 

vdechovat čerstvý kyslík 

- přivolání lékaře při pracovní nehodě 

5 Seznam použité literatury 

 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

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

- Malý S.:PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK. DÍL II, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 

Praha, 2009 
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1 Obecné informace 

 

V převzaté projektové dokumentaci mě zaujal návrh střešní konstrukce.  Střecha sedlového 

tvaru o sklonu 6,7° (11,7%) je tvořena nosným trapézovým plechem 160/250/0,75 uložený na 

železobetonové vazníky, kterou jsou osově vzdálené 6m. Souvrství střechy tvoří asfaltová 

(fóliová) parotěsná vrstva, tepelně izolační vrstvu zajišťuje izolace z minerálních desek tl. 200 

mm a hydroizolační funkci plní střešní hydroizolační fólie tl. 1,5mm 

2 Očekávané řešení  

 

Cílem myšlenky změny projektové dokumentace bylo zjednodušit montáž, tepelné a 

pevnostní vlastnosti střešního pláště, ceny a doby provádění.   

3 Návrh řešení 

 

Skladbu střešního pláště z projektové dokumentace nahrazuji PUR panely Kingspan s 

nakašírovanou PVC fólií. 

4 Vyhodnocení  

4.1 Únosnost 

Únosnost PUR panelů tl. 120 mm převyšuje únosnost trapézových plechů 160/250/0,75.  

 

4.2 Tepelně izolační vlastnosti 

Izolační vlastnosti PUR pěny při tl. 120 mm odpovídají původnímu návrhu 200 mm z 

minerálních desek.  

 

4.3 Cenové zhodnocení 

Varianta z PUR panelů vychází podle rozpočtu o 231.600 Kč levněji. Tj. o 11,8 % 

Položkový rozpočet obou variant obsahuje přílohová část. 

 

4.4 Zhodnocení montáže 

Montáž je rychlejší, odpadá problém s namoknutím minerální izolace během montáže 

střešního pláště. Schopnost pracovníků nepoškodit parotěsnou vrstvu z asfaltových pásů 

(fólie) při pokládce tepelné izolace je problematické a PUR panel tento problém eliminuje. 
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Nedochází pak k případnému navlhnutí uvnitř střešního pláště důsledkem netěsností parotěsné 

vrstvy.   

5 Závěr 

 

Zvolil bych alternativní variantu z PUR panelů a to především z důvodu jednodušší montáže, 

do budoucna s nižší rizikem problémovosti a finanční úspory. 
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ZÁVĚR 

Vypracování této diplomové práce bylo pro mě z odborného hlediska velice přínosné. Rozšířil 

jsem své znalosti zejména v realizaci montovaných konstrukcí, v dopravě materiálů na stavbu, 

návrhu strojů, zařízení staveniště, bezpečnosti práce a dalších problematik v realizaci 

pozemních staveb. 

Při zpracování jsem se zdokonalil v užívání rozpočtového programu BuildpowerS, tvorbě 

harmonogramů v MS Projectu a v ArchiCADu při tvorbě výkresů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Podklady – projektová dokumentace, převzaté a parafrázované texty jsou vyznačené kurzívou 

ČSN EN 13670 – provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 10080 – ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

ČSN EN 12350-2- Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím ČSN 73 2480 - 

Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

ČSN 73 0212-3 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 

stavební objekty 

ČSN 73 0212-5 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 

přesnosti stavebních dílců 

ČSN EN 206 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby Nařízení  vlády  č.  

362/2005  Sb.  Nařízení  vlády  o  bližších  požadavcích  na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

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

Vyhláška č. 383/2001 Sb. Vyhláška  Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 

Nařízení  vlády  č.  378/2001  Sb.,  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz  a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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INTERNETOVÉ ZDROJE 

[1]  https://www.toitoi.cz/9-detail-stavebni-bunky-a-kontejnery-kancelar-satna-bk1 

[2]  https://www.toitoi.cz/18-detail-stavebni-bunky-a-kontejnery-skladovy-kontejner-lk1 

[3]  https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/velkoobjemove-kontejnery-3/#prettyPhoto 

[4]  http://seo.abstore.cz/kontejnery.html 

[5]  http://ajpanek.cz/fotogalerie 

[6]  http://www.napa.cz/jerabnicke-prace.html 

[7]  https://www.stavebni-technika.cz/clanky/vykon-komfort-design-takove-jsou-nove-

 rypadlo-nakladace-cat-rady-f 

[8]  http://www.tatra.cz/nakladni-automobily/odvetvovy-katalog/stavebnictvi/dalsi-

 vozy/6x6-tristranny-sklapec-2/ 

[9]  https://autoline.cz/-/prodej/tahace/MAN-TGX-18-440--17051312543635325100 

[10]  https://www.truck1-cz.com/navesy/plato/nooteboom-ovb-48-03v-a2289844.html 

[11]  http://www.heavyequipmentguide.ca/product/824/s850 

[12]  https://www.mascus.sk/specs/jednobubnove-vibracne-valce_971364/caterpillar/cs-

 44_1136854 

[13]  http://www.schwing.cz/cz/rada-light-line.html 

[14]  http://www.schwing.de/en/?product=sp-305 

[15]  http://acceslocation.com/en/equipment/rent/genie-z45-25j-rt/ 

[16]  http://www.gomarizrent.com/rent/scissor-lift-electric?altura-trabajo=20 

[17]  http://www.beaconequipment.com.au/product/industrial/compactors/wacker-neuson-

 dpu6555hec-electric-start-diesel-plate-vibrator-cw-compatec/ 

[18]  http://www.stavbaplus.cz/vibracni-pechy/weber-srv-66#!technicke 

[19]  https://www.naradi-rychle.cz/www-naradi-rychle-cz/eshop/2-1-Svareci-

 technika/0/5/10-Elektrodova-svarecka-GE-185-F 

[20]  http://www.redimax.cz/podlahy/hladicky-betonu/dvourotorove/dvourotorova-

 hladicka-betonu-btc-830-75.htm  

[21]  http://www.akis-pce.cz/pujcovna-brusek-a-rezacek 

[22]  http://weber-mt.cz/hutnici-technika-c14/vysokofrekvencni-ponorny-vibrator-do-

 betonu-s-integr-mericem-ivur-50-i48/  
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[23]  https://www.multiplast.cz/eshop/svarovaci-pistole-9/airtherm-3000-svarecka-plastu-36 

[24]  https://shop.boukal.cz/aku-vrtacka-sroubovak-milwaukee-c14-dd-22c-1-5-ah/ 

[25] https://www.naradiprofi.cz/makita-dga452rfj-aku-uhlova-bruska-115-mm-18v-3-0ah-

 3092.html 

[26] https://mapy.cz  
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SEZNAM PŘÍLOH 

B1 - VÝKRESY 

B1.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

B1.2 SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAHŮ, DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

B1.3 SCHÉMA OSAZENÍ SLOUPŮ, PRAHŮ 

B1.4 SCHÉMA OSAZENÍ VAZNÍKŮ, PRŮVLAKU 

B1.5 PRŮKAZ AUTOJEŘÁBU DEMAG AC 70 CITY 

B1.6 PRŮKAZ AUTOJEŘÁBU TATRA 148 AD 20 

 

B2 - ROZPOČET 

B2.1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

B2.2 PROPOČET STAVBY DLE THU 

B2.3 LIMITKA MATERIÁLŮ 

B2.4 LIMITKA PROFESÍ 

B2.5 LIMITKA STROJŮ 

B2.6 FINANČNÍ PLÁN HLAVNÍHO OBJEKTU 

B2.7 FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY DLE THU 

B2.8 ROZPOČET STŘECHY DLE PD 

B2.9 ROZPOČET ALTERNATIVNÍHO NÁVRHU STŘECHY 

 

B3 - HARMONOGRAM 

B3.1 HARMONOGRAM HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

B3.2 HARMONOGRAM CELÉ STAVBY 

B3.3 HISTOGRAM PRACOVNÍKŮ PRO HLAVNÍ STAVEBNÍ OBJEKT 


