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Abstrakt  
Předmětem bakalářské práce je řešení stavebně technologické přípravy 
novostavby Lyžařského areálu v Červené Vodě. Tato příprava obsahuje 
zpracování technologického předpisu pro železobetonovou monolitickou 
konstrukci, návrh zařízení staveniště, časový harmonogram, položkový 
rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, environmentální plán 
stavby a bezpečnost práce.  
  
Klíčová slova  
Beton, technologický předpis, rozpočet, časový harmonogram, bezpečnost 
práce, strojní sestava, dopravní trasy, zařízení staveniště, železobetonová 
konstrukce, jakost  
  
  
  
Abstract  
The subject of the thesis is the solution of new building construction and 
technological preparation of the ski resort in Červená Voda. This preparation 
includes the processing of technological regulation for reinforced concrete 
construction, design of building equipment, time schedule, itemized budget, 
design of machinery confuguration, inspection and test plan, environmental plan 
and work safety plan.  
  
Keywords  
Concrete, technological regulation, budget, time schedule, work safety, 
machinery configuration, transport routes, building equipment, concrete 
construction, quality  
… 
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ÚVOD 

Předmětem mé bakalářské práce je výstavba Lyžařského areálu v Červené 
Vodě. Tuto stavbu jsem si vybral jednak kvůli svému umístění ve svažitém 
terénu pod úbočím kopce a dále že se takovéto druhy staveb nestaví tak často. 
Na stavbě mě zaujalo její architektonické ztvárnění a také její zakomponování 
do okolní krajiny, díky použití přírodních materiálů. Objekty jsou převážně 
tvořeny železobetonovými konstrukcemi, doplněné o ocelové konstrukce, které 
tvoří zastřešení objektů. Při tomto výběru, mě přišla také samostatná realizace 
objektů velice zajímavá, ať už díky použití různých technologií a materiálu, tak i 
díky své odlehlosti od okolní zástavby v podhorské krajině. Při zpracování jsem 
se zaměřil pouze na objekt SO 104 Objekt vybavenosti a technologickou etapu 
hrubé spodní stavby.  

Právě proto se práce zabývá železobetonovou konstrukcí s navazujícími 
dopravními možnostmi, časovým harmonogramem a je zde řešeno také 
zařízení staveniště pro tuto danou etapu.    
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1  INFORMACE O STAVBĚ 

1.1 Identifika ční údaje 

Název stavby  : Lyžařský areál Červená Voda – Buková Hora 

      Stavba 1 – Lanová dráha  

Místo stavby   : Červená Voda – Mlýnický Dvůr, parcela č. 230/8 

Kraj    : Pardubický 

Katastrální území  : Mlýnický dvůr   

Charakter stavby  : Novostavba 

Účel stavby   : Objekty zázemí lyžařského areálu 

Zpracovatel dokumentace : SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

     U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 

Investor            : Skipark Červená Voda s.r.o.   

      Šedivská 844, 561 51 Letohrad 

1.2 Obecná charakteristika 

Objekty dolní stanice LD – SO 102 a objekt vybavenosti SO 104 tvoří 
vzájemnými vazbami propojený ucelený blok – nástupní uzel na LD. Z tohoto 
důvodu je stavební a konstrukční část projektována dohromady pro oba 
stavební objekty.  

SO 102 – Objekt dolní stanice LD 

V objektu je umístěna nástupní, výstupní plocha včetně vlastní technologie 
pohonné a napínací jednotky LD, dále obslužný velín, depo vozů sedaček. 
V suterénní části objektu je dále umístěno provozní zázemí LD a areálu, garáže 
techniky na úpravu sněhu a ošetřovna první pomoci.  

Třípodlažní objekt má konstrukci ze železobetonu ve spodních úrovních, 
střecha nad depem a nad vlastní stanicí LD má ocelovou konstrukci a střechu 
z trapézového plechu. 

SO 104 – Objekt vybavenosti 

Polozapuštěný objekt navazující na dolní stanici LD vytváří svojí střechou       
dostatečně velkou a klidnou plochu dojezdu sjezdovky a nástupu na LD. 
Součástí objektu je propojovací kryté venkovní schodiště z přístupové plochy na 
nástupní plochu dopravního zařízení. 
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1.3 Konstruk ční řešení 

SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Objekt dolní stanice LD je situován v terénním zářezu otevřeném východním 
směrem. Konstrukce spodní stavby je monolitická jednopodlažní krabicová 
s vloženými sloupy, průvlaky a deskou, podrobněji popsáno v konstrukční části 
projektu. Zastřešení nástupního prostoru a depa vozů lanové dráhy je navrženo 
z ocelové nosné konstrukce, střešní plášť tvoří trapézový plech na ocelových 
nosnících. Stejný konstrukční systém je použit na objektu vybavenosti včetně 
zastřešení schodiště na lyžařské náměstí, které je zastřešeno trapézovým 
plechem jako depo vozů lanové dráhy a nástupní prostor na lanovku. 

HYDROIZOLACE 

Hydroizolace je řešena jako kontinuální HI na ŽB základových pasech na níž 
přesahují izolace svislích stěn a pochozích střech. Ve skladbě jsou navrženy 2 
modifikované SBS asfaltové pásy. Asfaltové pásy budou chráněny z TI desek 
XPS tloušťek 50 a 100 mm.  Dále jako doplňkový systém je navržena drenážní 
trubka Rehau – Raudril DN 100 ve štěrkovém loži. Drenáž bude procházet 
revizními šachtami a je svedena do dešťové kanalizace. Dále je zde pro 
omezení působení podzemní vody ze svahu navrženo provedení kamenné 
rovnaniny v šíři 300 mm z lomového kamene, přes rovnaninu bude položena 
geotextilie. Na geotextilii se provede zásyp objektu až do úrovně nástupní 
plochy na lanovou dráhu.      

ÚPRAVA VNITŘNÍCH POVRCHŮ 

Pohledový beton vysoké estetické kvality je požadován na stěnách, které 
nebudou omítány. Povrch bude vyspraven, případné kaverny vyplněny 
správkovou maltou, celý povrch uzavřen světlešedým omyvatelným nátěrem na 
beton. Na ostatních betonových interiérových stěnách a stropech bez podhledů 
bude provedeno vyspravení povrchu a bílý malířský nátěr s disperzní přísadou. 

OBVODOVÝ PLÁŠŤ  

Je zde navržen fasádní kamenný obklad barvy šedohnědé. Přizdívka bude 
provedena na cementovou maltu z horizontálně uloženého kamene. Za 
kamenným obkladem bude TI z desek EPS tloušťky 120 mm. Celková tloušťka 
obkladu je 350 mm.  

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ  

Střešní plášť tvořící plochu nástupního náměstí k lanové dráze je  na stropních 
ŽB deskách proveden jako OBRÁCENÝ – PLUS. Hydroizolace je natavena na 
pomocnou tepelnou izolace z kašírovaných desek EPS vyspádované ŽB stropní 
konstrukci. Nad touto hydroizolací je další vrstva tepelně izolačních desek XPS. 
Povrch střešního pláště je ve spádu a střecha je zatravněna.  
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VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ 

Výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů, zasklenými izolačním 
dvojsklem. Okna i dveře budou lemovány betonovými prefabrikáty.  

 

2  NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A  
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

2.1 Zdroje energií 

Při výstavbě nově budovaného objektu je potřeba zřídit v předstihu novou 
trafostanici spolu s komunikací. Nová trafostanice bude vybudována zhruba 
uprostřed staveniště. Napojení VN je vedeno v přilehlé komunikaci a je 
v souběhu s  vodovodním řádem.  

Všechny sítě jsou vybudovány v předstihu jako první. Na stávající kanalizační 
síť bude napojena kanalizační přípojka pro odvod splašků ze sanitárního 
kontejneru. Dále bude sanitární kontejner napojen na vodovodní přípojku. Do 
kontejneru bude voda přivedena pomocí plastové trubky DN20. Všechny 
kontejnery, které potřebují elektrickou energii, budou napojeny z nově 
vybudované trafostanice.  

2.2 Doprava na staveništ ě 

Pro dopravu strojů a materiálů na staveniště bude využit stávající sjezd 
z přilehlé komunikace, které pokračuje dále do lesa. Napojení na tuto 
komunikaci je ze silnice I/11. Vzdálenost staveniště od hlavní silnice je cca 1,4 
km. Na komunikaci procházející obcí je upraveno dopravní značení po dobu 
výstavby.  

 

3  STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

3.1 Technologický p ředpis 

V této části se zabývám technologickým řešením stavby (ŽB monolitická 
konstrukce), a to zejména použitým materiálem, dodržení technologických a 
montážních postupů. Všechny důležité prvky a postupy při tvorbě ŽB 
konstrukce jsou zde uvedeny. 

 Technologický předpis obsahuje: 

 1. Informace o stavbě 

 2. Doprava, materiál 

 3. Převzetí pracoviště 
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 4. Pracovní podmínky 

 5. Personální obsazení 

 6. Stroje, nářadí, pomůcky 

 7. Pracovní postupy 

 8. Jakost a kontrola kvality 

 9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 10. Ekologie 

Technologický předpis je přílohou textové části A2 Technologický předpis ŽB 
monolitické konstrukce. 

3.2 Technická zpráva za řízení staveništ ě 

V této zprávě je především řešena potřeba různých zdrojů pří budování objektu. 
Jsou zde uvedeny počty a typy mobilních kontejnerů, které se použijí při 
výstavbě daného objektu. Dále jsou spočítány a uvedeny potřebná množství 
energií (voda, el. energie). Rovněž je řešena dopravní přístupnost.  

Technická zpráva zařízení staveniště je příloha textové části A3 Technická 
zpráva zařízení staveniště. 

3.3 Návrh strojní sestavy 

Zde jsou uvedeny stroje a mechanizace, kterých je potřeba při technologické 
etapě hrubé spodní stavby. U strojů jsou uvedeny jejich technické parametry a 
u zdvihacích mechanizmů jsou také zátěžové grafy. Při řešení návrhu stojní 
sestavy je zde vycházeno možností zapůjčení mechanizace z místních zdrojů, 
aby se minimalizovali náklady na dopravu strojů.   

Návrh strojní sestavy je příloha textové částí A4 Návrh strojní sestavy. 

3.4 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Tato zpráva obsahuje pokyny a předpisy, které je nutné dodržovat a řídit se jimi 
při bezpečnosti práce. Každý pracovník musí být proškolen a dbát pokynů 
bezpečnosti práce. Bezpečnost a ochrana zdraví se řídí platnými právními 
předpisy, normami a nařízeními vlády a to 101/2005 Sb., o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu s výšky nebo do 
hloubky, 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na zdraví při práci 
na staveništích.  

Bližší informace o bezpečni práce uvedeny v textové části příloha A5 BOZP. 
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3.5 Širší dopravní vztahy 

Pro dodávku betonové směsi je zvolena jen jedna trasa a to ta z nejbližší 
betonárky. Trasa vede po komunikaci III/31230, a dále pak po silnici I/11. Délka 
trasy je cca 5 km. Krátká dojezdová doba nám umožní delší práci s betonovou 
směsí přímo na staveništi. Dále je zde řešena doprava výztuže a systémového 
bednění. Obě firmy sídlí v Olomouci v těsné blízkosti a dopravní trasa stejná. 
Délka trasy je cca 80 km a vede převážně po silnicích I/35, R35, I/44 a I/11. Ve 
výkrese je naznačena trasa dopravy a jsou označeny body, které by mohly 
dopravu ohrozit, ale po propočtech a kontrole jsem přišel k závěru, že žádný 
z kontrolovaných bodů zájmu není kritický. Dopravovaný materiál nepřesahuje 
svojí hmotností a rozměry běžně dopravované náklady, tudíž se nejedná o 
žádný nadměrný náklad. Dále je zde řešeno dopravní značení v obci, kvůli 
zachování bezpečnosti během výstavby.  

Výkresy širších dopravních vztahů jsou výkresové části B 1.5, B 1.6, B 1.7, B 
1.8 

3.6 Projekt  za řízení staveništ ě 

Tento dokument znázorňuje okolí stavby, tedy ohraničenou část a to je zařízení 
staveniště. Zde jsou zakresleny zejména potřebné objekty pro zařízení 
staveniště. ZS obsahuje zejména umístění mobilních kontejnerů, zobrazení 
míst odběrů energií, dále jsou zobrazeny skládky materiálů a odpadů. 

Výkres zařízení staveniště je výkresové části B 1.1, B 1.2. 

3.7 Časový harmonogram 

Pro plynulost výstavby je vypracován časový plán v programu CONTEC. Jsou 
zde zahrnuty všechny důležité části výstavby hrubé spodní stavby řešeného 
objektu. V době technologických přestávek můžou čety pracovat na jiných 
objektech, které nejsou řešené v této práci, ale budují se současně.   

Časový harmonogram je přílohou výkresové a výpočtové části B 2 Časový 
harmonogram. 

 

 

3.8   Rozpočet 

Pro rozpočet naší technologické etapy byl využit program na rozpočtování 
BuildPower. Cenová úroveň byla použita pro první pololetí roku 2012. Jsou zde 
uvedeny všechny položky, které jsou použity při technologické etapě hrubé 
spodní stavby řešeného objektu.  

Rozpočet je součástí výkresové části a výpočtové části B 3 Položkový rozpočet. 
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3.9   Kontrolní a zkušební plán 

KZP nám udává, jaké kontroly budou při výstavbě prováděny a rovněž v jaké 
fázi bude jednotlivá kontrola provedena. Dále je zde uvedeno kdo a jak bude 
kontrolu provádět a dle jakých platných předpisů budou výsledky srovnávány a 
jaké budou o kontrolách vedeny záznamy. 

Kontrolní a zkušební plán je vypracován v A7 KZP. 

3.10 Enviromentální plán 

Environmentální plán nám ukládá jaké musíme plnit požadavky během 
výstavby, které jsou podmínkou posouzeni EIA. Řeší se zde i nakládání 
s odpady, hlavně jejich zatřídění a následná likvidace. 

Ochrana životního prostředí je vypracována v A6 Environmentální plán. 

3.11 Detail základu 

Na výkrese B 1.9 je znázorněno přeřešení typického detailu styku základového 
pasu a svisle stěny ze strany u svahu. V původní PD je to zde řešeno bez 
jakékoliv izolace v tomto styku. Já jsem zde navrhl použití hydroizolační stěrky 
Hydroseal, která je na asfalto bentonitové bázi, tudíž se snese i s navrhnutými 
asfaltovými pásy. Toto řešení je zde navrženo pouze jako další bezpečnostní 
prvek celého systému hydroizolace. Hydroseal se bude nanášet natíráním 
štětcem. Pokud bude na konstrukci voda, musí se před aplikací odstranit. Dále 
je znázorněno provedení betonové mazaniny ve spádu na vodorovné ploše 
základového pasu. To nám umožní lepší odtok vody ze svislé konstrukce přímo 
k drenážnímu systému. Pod drenážním systémem se pro kvalitnější provedení 
spádu drenážní trubky vytvoří mazanina ve spádu 2 %, která bude mít 
uprostřed rádius pro uložení této trubky.  
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1  INFORMACE O STAVBĚ 

1.1 Identifika ční údaje 

Název stavby  : Lyžařský areál Červená Voda – Buková Hora 

      Stavba 1 – Lanová dráha  

Místo stavby   : Červená Voda – Mlýnický Dvůr, parcela č. 230/8 

Kraj    : Pardubický 

Katastrální území  : Mlýnický dvůr   

Charakter stavby  : Novostavba 

Účel stavby   : Objekty zázemí lyžařského areálu 

Zpracovatel dokumentace : SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

     U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 

Investor            : Skipark Červená Voda s.r.o.   

      Šedivská 844, 561 51 Letohrad 

1.2 Obecná charakteristika 

Objekty dolní stanice LD – SO 102 a objekt vybavenosti SO 104 tvoří 
vzájemnými vazbami propojený ucelený blok – nástupní uzel na LD. Z tohoto 
důvodu je stavební a konstrukční část projektována dohromady pro oba 
stavební objekty.  

SO 102 – Objekt dolní stanice LD 

V objektu je umístěna nástupní, výstupní plocha včetně vlastní technologie 
pohonné a napínací jednotky LD, dále obslužný velín, depo vozů sedaček. 
V suterénní části objektu je dále umístěno provozní zázemí LD a areálu, garáže 
techniky na úpravu sněhu a ošetřovna první pomoci.  

Třípodlažní objekt má konstrukci ze železobetonu ve spodních úrovních, 
střecha nad depem a nad vlastní stanicí LD má ocelovou konstrukci a střechu 
z trapézového plechu. 

SO 104 – Objekt vybavenosti 

Polozapuštěný objekt navazující na dolní stanici LD vytváří svojí střechou       
dostatečně velkou a klidnou plochu dojezdu sjezdovky a nástupu na LD. 
Součástí objektu je propojovací kryté venkovní schodiště z přístupové plochy na 
nástupní plochu dopravního zařízení. 
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SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Objekt dolní stanice LD je situován v terénním zářezu otevřeném východním 
směrem. Konstrukce spodní stavby je monolitická jednopodlažní krabicová 
s vloženými sloupy, průvlaky a deskou, podrobněji popsáno v konstrukční části 
projektu. Zastřešení nástupního prostoru a depa vozů lanové dráhy je navrženo 
z ocelové nosné konstrukce, střešní plášť tvoří trapézový plech na ocelových 
nosnících. Stejný konstrukční systém je použit na objektu vybavenosti včetně 
zastřešení schodiště na lyžařské náměstí, které je zastřešeno trapézovým 
plechem jako depo vozů lanové dráhy a nástupní prostor na lanovku. 

1.3 Konstruk ční řešení 

Hlavní monolitická železobetonová konstrukce: 

Jedná se o jednopatrovou konstrukci o vnějších půdorysných rozměrech 
14,25x51,15m. Konstrukce je tvořena stropní deskou se žebry, po obvodě 
podepřenou stěnami a v polích sloupy, stěny a sloupy jsou podporovány 
základovými monolitickými pasy a patkami. 

Základním vodorovným nosným prvkem je deska tl. 250mm která je 
podporována v rastru 6m příčnými průvlaky celkové výšky 0,8m. Po obvodě je 
deska podporována stěnami tloušťky 200 a 300mm. Na pětici polí v rastru 6m 
mezi osami 4’ až 9 navazuje zmenšený 3m rastr mezi osami 9 až 12, jedná se o 
konstrukčně odlišnou vstupní část se schodištěm. Zde je deska jen tloušťky 
180mm a je po obvodě zesílena žebry a v poli pak výškovým uskočením 
z důvodu jiné tloušťky střešní skladby. Na desku navazuje přímé monolitické 
schodiště šíře 2,7m se základní tloušťkou desky 180mm na které jsou 
nabetonovány monolitické stupně. Schodiště má jednu mezipodestu a 
v místech zalomení ramen je schodiště podporováno mezi sloupy průvlakem a 
v poli monolitickou stěnou pro zmenšení vyložení. Na tuto část navazuje dvojice 
polí mezi osami 12 až 14 v rastru 6m. 

Průvlaky výšky 0,8m podporující desku tvoří spojitý nosník o dvou polích o 
rozpětí 7,0 + 3,45m (osy 5 až 8) a 7,0 + 6,2m (osa 13). V osách 9 a 12 tvoří 
jednostranně vetknutý nosník o jednom poli o rozpětí 7,0m. Průvlak je šíře 0,3m 
stejně jako navazující konstrukce. 

Monolitické sloupy podporující průvlaky mají čtvercový průřez o rozměrech 
0,3x0,3m a jsou vetknuty do monolitických základů ve formě pasů a patek. 

Monolitické stěny jsou dvojí tloušťky. Obvodové stěny nezasypané zeminou 
jsou tloušťky 200mm a zadní stěna zasypaná zeminou na celou výšku je spolu 
s výztužnými žebry navržena tloušťky 300mm. V obvodových stěnách tl. 
200mm jsou otvory pro okna a dveře. 

Základové konstrukce jsou navrženy po obvodě do nezámrzné hloubky min. 
1,3m. Hloubka založení je dále odstupňována dle rostlého terénu tak aby 
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základovou spáru tvořili únosné zeminy třídy G4 popř. S4 (většinou minimálně 
0,6m pod rostlý terén). Pasy i patky jsou navrženy minimální tloušťky 0,9m a 
jsou dle hloubky založení odstupňovány. 

 

2  DOPRAVA, MATERIÁL 

2.1  Doprava 

2.1.1 Beton 

 Pro primární dopravu betonové směsi je navržen autodomíchávač Stetter 
AM 9 C na podvozku Scania 8x4. Betonová směs bude dovážena z betonárny 
Frischbeton v Červené Vodě. Beton budou dovážet dva automobily, kvůli 
plynulosti betonáže. Dopravní vzdálenost je 5 km a čas dopravy je cca 10 
minut. Pro sekundární dopravu je navrženo čerpadlo Schwing 36 SX na 
podvozku MB 2631. Čerpadlo se objedná taktéž v betonárně.  

2.1.2 Výztuž 

Výztuž bude na staveniště dovážena postupně podle potřeby. K dopravě bude 
použit tahač Iveco Stralis s valníkovým návěsem. Výztuž se na staveništi složí 
pomocí autojeřábu TATRA ČKD AD 20 A určenou plochu skládky. Dopravní 
vzdálenost je 77 km a čas jízdy cca 80 minut. Výztuž se bude dovážet ze 
společnosti Ferona v Olomouci, kde bude nakrácena a ohnuta dle výrobního 
výkresu.    

2.1.3 Bednění 

Na stavbě bude použito systémové bednění firmy Paschal, která má sklad 
v Olomouci. Bednění se doveze pomocí tahače s návěsem. Vzdálenost dopravy 
bednění je 82 km a čas cca 85 minut.  

2.2 Materiál 

Ke skladování materiálu sou vyhrazeny skladové plochy, které jsou zpevněné a 
odvodněné. Skladové plochy se nacházejí co nejblíže k místu stavby, aby se 
minimalizovali náklady na sekundární dopravu. Pro drobný materiál, jako jsou 
distanční prvky a tak podobně, je navržen pro skladování uzamykatelný 
kontejner. 

2.2.1 Beton 

C25/30-XC2, XA1 

Základové pasy 356,55 m3 

Základové patky 7,31 m3 

Základové desky 45,54 m3 

celkem  409,4 m3 
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C30/37-XC1 

Svislé stěny 132,24 m3 

Sloupy 1,83 m3 

Stropní desky 110,32 m3 

Průvlaky 14,47 m3 

Schody 6,42 m3 

celkem 265,81  m3 

2.2.2 Výztuž 

B500B (10505) 

Základové pasy 19,02 t 
Základové patky 0,46 t 
Základové desky 1,66 t 
Svislé stěny 12,14 t 
Sloupy 0,32 t 
Stropní desky 16,11 t 
Průvlaky 4,2 t 
Schody 0,68 t 
celkem 54,59  t 

  

3  PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště bude převzato po provedení zemních prací. Před převzetím 
pracoviště bude provedena kontrola polohy vykopaných jam a rýh. Dále pak 
výšková správnost hloubky založení, správné svahování a rovinatost 
provedených prací. Dále se zkontroluje provedení všech přípojek a podzemních 
sítí, které by byly později nepřístupné. Po splnění požadavků na zemní práce 
bude o tomto převzetí pracoviště zápis do stavebního deníku. Staveniště bude 
řádně vyklizeno a bude připraveno pro další fázi výstavby.  

4  PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Práce budou probíhat pouze za příznivého počasí. Pokud bude hustý a trvalí 
déšť, sněžení či námraza tak budou práce přerušeny. Dále nesmí být síla větru 
větší než 11 m/s, aby bylo možné dodržet obecně platné podmínky pro práci ve 
výškách. Dále musí být betonáž prováděna při teplotách vyšších jak 5C, pokud 
by tak nebylo, museli by být přijaty zvláštní opatření (přísady, ošetřování 
betonu, předehřev směsi). Dále musejí být práce koordinovány s další 
výstavbou, aby nedocházelo omezení výstavby, především během betonáže, 
kdy bude použito čerpadlo a dále při používání automobilního jeřábu k přepravě 
materiálu ze skládky na místo zpracování.  
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5  PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Na pracovišti budou pracovat: 

Bednění:  -1x vedoucí čety - tesař 

   -2x tesař 

-1x pomocný dělník 

-1x jeřábník 

Vázaní výztuže: -1x vedoucí čety - železář 

-3x železář 

-1x pomocný dělník 

-1xjeřábník 

Betonáž:  -1x vedoucí čety 

-2x betonář 

-1x pomocný dělník 

-1x řidič betonového čerpadla 

Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz. Dále musí být v každé četě alespoň 
jeden pracovník, který má platný vazačský průkaz, aby byl oprávněn odvazovat 
břemena. Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a musí používat 
osobní ochranné pomůcky.  

6   STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 

Stroje: 

• Automobilní jeřáb TATRA ČKD AD 20  

• Čerpadlo Schwing 36 SX na podvozku MB 2631  

• Autodomíchávač Stetter AM 9 C, podvozek Scania 8 x 4 

• Tahač Iveco Stralis Active Space 6x2  

• Valníkový návěs Panav NV 35  

• Vibrační deska Weber CR 5  

• Vibrační pěch Webber SRV 660 

• Vysokofrekvenční ponorný vibrátor AV 585T  

• Měnič frekvence a napětí 230 V CAF 100  

• Plovoucí vibrační lišta RVH200  
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• Stropní v ponorný vibrátor ERGO 585T  

• Motorová pila Husquarna 450  

• Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RCT Professional  

• Úhlová bruska Narex EBU 13-11  

• Ruční okružní pila Makita 5705 RK 

• Svářecí invertor KITin 145  

• Nivelační souprava NEDO X 32  

• Totální stanice Geomax Zomm20  

Ostatní pomůcky: kladivo tesařské, zednická lžíce, lať, vodováha, lopata, metr, 
krumpáč, kolečka, pásmo, vázací prostředky, palice, páčidla 

Technické parametry všech strojů jsou blíže specifikovány v A4. Návrh strojní 
sestavy. 

7   PRACOVNÍ POSTUP 

Výstavba ŽB monolitické konstrukce bude probíhat podle zpracovaného 
harmonogramu a to v následujícím pořadí. První se vytvoří základové pasy a 
patky. Po odstranění bednění uvnitř objektu, se provedená konstrukce zasype 
zeminou a vrstvou štěrkodrti. Na tuto vrstvu se na distační lišty podloží KARI síť 
a vytvoří se základová deska. Následně bude probíhat armování, bednění a 
betonáž svislých konstrukcí (stěny a sloupy). Po odstranění šikmých podpěr 
bednění se začne provádět bednění vodorovných konstrukcí (desky a průvlaky). 
Na bednění se vyarmuje výztuž. Po převzetí skryté výztuže se deska vylije 
betonem ve spádu 3%.   

K sekundární dopravě materiálu bude použit automobilní jeřáb TATRA ČKD 20 
AD, který je pro naši etapu dostačující. Bude se hlavně jednat o přesun výztuže 
a systémového bednění ze skládky na místo prováděné činnosti. 

7.1 Armování 

Práce na armování začnou po přejímce a kontrole dovezené výztuže. Při 
kontrole se zaměříme hlavně na označení jednotlivých svazků, zda odpovídají 
projektové dokumentaci a dodacímu listu.  

Základové pasy:  

Na vylitý podkladní beton v tl. 50 mm se položí plastové distanční lišty tl. 45 
mm. Lišty se vždy ve směru délky pasu, ve vzdálenostech cca 500 mm od 
sebe. Na tyto lišty se začne pokládat příčná výztuž, ke které se připojí podélná. 
Spoje budou provedeny vázacím drátem ∅ 1,5 mm. Pruty vytvoří armokoš o 
dvou stupních. Musí se ještě vyvázat výztuž pro napojení navazujících svislích 
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konstrukcí. Během vázání je nutné dbát dostatečné mezery mezi pruty. Tyto 
mezery musí být větší jak 1,5 násobek nejhrubší frakce betonové směsi.    

Svislé nosné konstrukce:  

Pokud je povrch výztuže, která je brána ze skládky, znečištěn musí se očistit a 
být zbaven mastnoty. Dále musí být odstraněny jakékoliv další nečistoty, 
především zbytky betonu a odlupující se zkorodované části výztuže, které 
snižují přilnavost a soudržnost oceli s betonem. Krytí výztuže bude zajištěno 
pomocí jednotlivých plastových distančních prvků v počtu 5 ks/m2. Tyto prvky 
se spojí s výztuží vázacím drátem a budou z každé strany prováděného 
armokoše. Při montáži výztuže nad 1,5 m bude použito pojízdné hliníkové 
lešení. Plocha pro pojezd lešení bude provedená základová deska.   

Vodorovné nosné konstrukce:  

Vyztuž vodorovné konstrukce je možno provádět až po dokončené montáži 
stopního bednění společně s průvlaky. Před zahájením prací se zkontroluje 
jeho stabilita, zejména dostatečné podepření stojkami, a zda je bednění natřeno 
odbedňovacím přípravkem, protože aplikace přípravku po provedení výztuže by 
byla komplikovaná a špatně proveditelná.  Nejdříve se vytvoří armokoše u 
průvlaků, protože výztuž stropní desky překrývá tyto průvlaky. K zajištění krytí 
bude ze spodní strany použita plastová distanční lišta a na boční výztuž se 
vázacím drátem připevní jednotlivé plastové distanční prvky. Na plochu bednění 
se položí plastové distanční lišty, které zajistí krytí spodní výztuže stropní 
desky. Mezi horní a dolní výztuž desky se použije distanční ocelová podložka. 
Po uložení horní výztuže se omezí po hotové konstrukci pohyb na minimum, 
aby nedošlo k deformaci této ocelové podložky.   

7.2 Montáž bedn ění 

Před zahájením bednících prací se musí překontrolovat, zda jsou v požadované 
kvalitě dokončeny předcházející práce a to zejména: správné osazení výztuže a 
jejich prvků, dále dodržení odchylek pro dané konstrukce, zda je povrch čistý a 
suchý. Prověří se přístupové cesty, určené pro zdvihací mechanizmy, zdroje el. 
proudu a vody. Bednění ve svých jednotlivých dílech i jako celek musí být 
zabezpečeno proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení, a provedení 
musí umožňovat jeho postupné odbednění dle potřeby. Podpěrná konstrukce 
musí být navržena tak, aby bylo bráno na zřetel přetvoření během betonáže a 
po jejím ukončení, aby se vyloučil vznik trhlin v konstrukci. Spáry a spoje musí 
být provedeny těsné, aby se zabránilo vyplavení jemných složek betonu a aby 
se neporušil povrch konstrukce. Vnitřní povrch bednění musí být čistý.  

Odbedňovací prostředky musí být naneseny na vnitřní stranu bednění ve 
stejnosměrné vrstvě. U bočních částí konstrukce je možno provést odbednění 
až po dosažení předepsané pevnosti ( min. 70% krychelné pevnosti). Pomocí 
tvrdoměrné metody za použití Schmidtova kladívka se bude zjišťovat pevnost.   
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Podkladní beton nebude bedněn po obvodu, pouze se rozšíří o cca 10 cm na 
každou stranu od hrany plánované konstrukce.  

Bednění stěn základů a svislích konstrukcí.  

Bednění lze sestavovat ze země (skládky) nebo jeho jednotlivé díly ze žebříků 
do výšky bednění 3,60 m. Při větších výškách bednění je nutné pro montáž dílů 
a jednotlivých prvků zhotovit pracovní lešení. Toto bednění je možno užívat při 
teplotách v rozmezí -20°C do +60°C. K p řepravě panelů se používají jeřábové 
závěsy. K transportu stačí jedno lano, protože závěs unese při roznášecím úhlu 
60˚ 600 kg každý. Panely se můžou přepravovat pouze na svislo. Před 
přepravou je nutné se přesvědčit o tom, že jednotlivé panely jsou spolu pevně 
spojeny pomocí GE svorky. Závěsné lana nesmí být nikdy překřížené, nebo 
zauzlované. Během přepravy je zakázáno pohybovat se nebo pobývat pod 
zavěšeným břemenem. Panely se vždy z venkovní strany opatří pochozí 
konzolovou lávkou, která bude sloužit jako zábradlí i během prací na 
vodorovných konstrukcích. Po usazení panelu na určené místo a jeho 
přeměření je nutné stabilizačními vzpěrami zajištění panelu ve svislé poloze. 
Bednění bude montováno po osazení a kontrole betonářské výztuže. Mezilehlé 
stěny budou spojeny GE svorkou a protilehlé stěny budou zajištěny pomocí 
distančních tyčí, které nám dodrží požadovanou šířku konstrukce.   

Bednění sloupů  

Železobetonové monolitické sloupy čtvercového průřezu budou také bedněny 
pomocí systémového bednění. Toto bednění je stejné jako na další svislé 
konstrukce. Bednění se smontuje vedle skládky a jako celek i s pracovní 
plošinou a stabilizátory se pomocí jeřábu po osazení betonářské výztuže 
přemístí na konečnou pozici. Bednění se v jednou rohu rozevře, aby se dalo 
nasunout na připravenou výztuž. Rozevření je docíleno opatřováním konstrukce 
čepy, které nám to pak umožní. Po přeměření osazení dle PD se stabilizační 
vzpěry připevní do betonu základové desky.   

Bednění stropní desky  

Železobetonové monolitické stropní desky tl.  250 a 180 mm budou bedněny 
systémovým bedněním Paschal Deck. Nejdříve se provede osazení stropních 
stojek na stabilizačních trojnožkách. Vzdálenost mezi jednotlivými stojkami 
bude maximálně 1 m. Tato hodnota je odečtena z tabulky v závislosti na 
tloušťce stropu a vzdálenostech nosníků. Na stojkách se budou nacházet 
hlavice, na které se osadí hlavní nosníky a kolmo na tyto nosníky se osadí 
příčné nosníky, Nosníky budou stejného typu, pouze bude mezi nimi jiná osová 
vzdálenost a to u hlavních nosníků 2,5 m a u příčných bude vzdálenost 0,62 m. 
Na takto provedenou konstrukci se následně položí bednící tabule ve směru 
hlavních nosníku. Po dokončení pokládky tabulí se celá plocha natře 
odbedňovacím prostředkem. Dále je třeba doplnit konstrukci mezilehlými 
stojkami, aby se omezil průhyb konstrukce. Při bednění průvlaků bude použito 
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prvků rastrového bednění, které se používají vleže jako postranní a podlahové 
bednění. V místech průvlaků se provede výškové snížení nosníků.  

7.3 Betonáž 

Betonáž může být zahájena až po převzetí výztuže a bednění technickým 
dozorem investora. Během vibrování by se neměla jehla vibrátoru dotýkat 
ocelové výztuže a bednění. Další vrstva betonu lze ukládat až po dokonalém 
zhutnění předcházející vrstvy. Vibrátor musí proniknout 50 až 100 mm do 
předchozí vrstvy, aby bylo zajištěno dokonalé spojení vrstev. Ponor jehly 
vibrátoru by měl být co nejrychlejší, ale vytahování zase pomalé, aby se uvolnil 
všechen vzduch ze směsi. Čerstvý beton nesmí být z hadice autočerpadla 
shazován z výšky větší než 1,5 m. Betonování by mělo být zabezpečeno tak, 
aby bylo plynulé bez přerušení. Vodorovné konstrukce se budou betonovat v 
celku stejně jako svislé, pouze základové pasy se provedou po etapách, a 
budou přerušeny pracovní spárou. Stropní desky, které jsou ve spádu, se 
začnou betonovat v nejnižším místě a pokračuje se s betonáží proti spádu. 
Sloupy a stěny se betonují pozvolným naplňováním se současným hutněním. 
Rychlost nesmí překročit podmínky plnění stanovené výrobcem bednění. Svislé 
konstrukce se vybetonují pouze do výšky styku s vodorovnou konstrukcí. Zbylá 
část se provede společně s deskou.        

Beton je třeba ošetřovat, aby byla dosažena požadovaná pevnost betonu a dále 
se minimalizovali účinky smršťóvání. Hlavní metody ošetřování je oddálení 
doby potřebné pro odbednění, dále přikrytí fólií nebo textílií a ošetřování vodou. 
Ochrana má zabránit vyplavení při dešti, rychlému vypařování vody a dalších 
účinků působení teplot. Ošetřování betonu vodou je možné až pomine 
nebezpečí vyplavování cementu z jeho povrchu. Tato doba je obvykle 24 hodin. 
Po dobu 4 dní je nutné udržovat beton vlhký. Pokud je vlhké a deštivé počasí, a 
pokud není takové teplo, aby nedocházelo k vlhkému vypařování, není nutné 
beton ošetřovat.  

7.4 Odstran ění bedn ění 

Bednění a jeho podpěrné a opěrné konstrukce nesmí být odstraněny, dokud 
beton nedosáhne požadované pevnosti. Než konstrukce dosáhne požadované 
pevnosti, nesmí dojít k poškození povrchu. Dále je nutné dodržet stanovenou 
technologickou pauzu a během této doby se musí beton ošetřovat vodou, 
pokud to vyžadují okolní klimatické podmínky. Během odbedňovacích prací se 
musí dbát na to, aby konstrukce nebyla vystavena nárazům, přetížení nebo 
poškození. Odbedňování může být započato v průměru po 4 dnech od 
provedené betonáže. Nejlépe se doba pro počátek prací stanový Schmidtovým 
tvrdoměrem, kterým se zjistí požadovaná 70% pevnost betonu. U svislích stěn 
se nejdříve odstraní podpěrné šikmé stojky a celé bednění se nechá na 
provedené konstrukci, jehož část bude použita při betonáži spolu se stropní 
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deskou. Po odstranění těchto stojek se začne s montáží vodorovného bednění. 
Aby bylo možné použít či vrátit vodorovné bednění, je nutné po jeho odstranění 
ještě ponechat třetinu stojek, než dosáhne beton požadované pevnosti, jinak by 
došlo k jeho deformaci. Odbedňování se provádí opačným způsobem než jeho 
montáž.        

Bednění bude po rozebrání konstrukce očištěno od zbytků betonu a následně 
se uloží na skládku. Během demontáže bednění se musí dbát na to, aby zbylá 
část konstrukce bednění byla únosná a prostorově tuhá a nemohla samovolně 
spadnout celá nebo její část. 

8  JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Kontrolní body jsou podrobněji popsány v A6 Kontrolní a zkušební plány. 
Všechny prováděné kontroly musí být uvedeny ve stavebním deníku a 
potvrzené podpisem kontrolora. 

8.1 Vstupní kontrola: 

Dokončené zemní práce dle projektové dokumentace. Kontrola ocelové výztuže 
a to především třídu, průměry a tvar dle dodacího listu. Dále pak provedeme 
kontrolu systémového bednění, u kterého se zaměříme na rozměry, čistotu a 
počet kusů dle dodacího listu. Kontrolujeme také zda nedošlo během transportu 
k mechanickému poškození bednění. U betonové směsi se kontroluje její 
množství, pevnostní třída, vliv prostředí, stejnorodost, čas nakládky a příjezd na 
staveniště.  

8.2 Meziopera ční kontrola: 

Kontrola provedení podkladních betonů a jejich rovinatost. Kontrola uložení a 
provedení výztuže dle projektové dokumentace, dále zajištění výztuže proti 
posunutí pomocí distančních prvků, dostatečný prostor mezi výztuží pro uložení 
betonu a hutnění. Kontrola umístění bednění, jeho geometrie, stabilita, tuhost, 
zajištění proti posunutí, použití odbedňovacího přípravku, provedení prostupů 
bedněním a osazeni trojhraných plastových lišt. U betonové směsi se provede 
kontrola označení a množství dle dodacího listu u každého závozu, dále se 
kontroluje ošetřování betonové směsi a výška shozu, která je maximálně 1,5 m.  

8.3 Výstupní kontrola: 

Kontrola provedení ŽB konstrukce pověřenou geodetickou firmou – výškové a 
polohové provedení konstrukcí. Dále se kontroluje kvalita provedených prací a 
to především, zda se nenachází na konstrukcí hnízda, dále zda je pohledový 
beton proveden v požadované kvalitě.  
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9  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Pravidla bezpečnosti práce stanoví sbírka zákonů č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZ a musí používat 
osobní ochranné pomůcky. Práce smí provádět jen vyškolení nebo vyučení 
dělníci. Pomocné práce smí vykonávat osoby, která jsou zaučeny pro odborné 
a bezpečné vykonávání činnosti. 

Podrobnější popis bezpečnosti a ochrany zdraví je blíže popsán v A5. BOZP 

10   OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Tato kapitola je podrobněji řešena v A 6. Zde je výčet platných zákonů a 
legislativních dokumentů, které nařizují jak nakládat s odpady, a dále jak chránit 
okolí před hlukem a prachem. Je zde i rozdělní odpadů na jednotlivé skupiny.  

 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

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

  
  

A3 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JIŘÍ VASSERBAUER  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

BRNO 2012                   



35 

 

OBSAH: 

1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě ......................................................... 36 

1.1 Základní údaje .................................................................................... 36 

1.2 Popis stavby ....................................................................................... 36 

2 KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ..................................................... 37 

2.1 Popis staveniště ................................................................................. 37 

2.2 Objekty zařízení staveniště ................................................................. 38 

2.2.1 Mobilní kontejnery ....................................................................... 38 

2.2.2 Zpevněné plochy pro skladování ................................................. 38 

2.2.3 Parkování osobních vozidel pracovníků ...................................... 38 

2.2.4 Osvětlení staveniště .................................................................... 38 

2.2.5 Rozvody NN na staveništi ........................................................... 38 

2.2.6 Rozvody vody na staveništi ......................................................... 39 

2.2.7 Plocha pro umístění kontejnerů na odpad ................................... 39 

2.2.8 Pojezdové komunikace na staveništi ........................................... 39 

2.2.9 Oplocení staveniště ..................................................................... 39 

2.2.10 Informační tabule ......................................................................... 40 

2.3 Podmínky provádění stavby ............................................................... 40 

2.3.1 Přístup na staveniště ................................................................... 40 

2.3.2 Dopravní značení (doplnění) ....................................................... 40 

2.3.3 Ostraha staveniště ....................................................................... 40 

3 LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ...................................................... 40 

PŘÍLOHA Č.1  .................................................................................................. 41 

PŘÍLOHA Č.2 ................................................................................................... 50 

PŘÍLOHA Č.3 ................................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

1  OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 Základní údaje 

Název stavby  : Lyžařský areál Červená Voda – Buková Hora 

      Stavba 1 – Lanová dráha  

Místo stavby   : Červená Voda – Mlýnický Dvůr, parcela č. 230/8 

Kraj    : Pardubický 

Katastrální území  : Mlýnický dvůr   

Charakter stavby  : Novostavba 

Účel stavby   : Objekty zázemí lyžařského areálu 

Zpracovatel dokumentace : SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

     U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 

Investor            : Skipark Červená Voda s.r.o.   

      Šedivská 844, 561 51 Letohrad 

1.2 Popis stavby 

Objekty dolní stanice LD – SO 102 a objekt vybavenosti SO 104 tvoří 
vzájemnými vazbami propojený ucelený blok – nástupní uzel na LD. Z tohoto 
důvodu je stavební a konstrukční část projektována dohromady pro oba 
stavební objekty.  

SO 102 – Objekt dolní stanice LD 

V objektu je umístěna nástupní, výstupní plocha včetně vlastní technologie 
pohonné a napínací jednotky LD, dále obslužný velín, depo vozů sedaček. 
V suterénní části objektu je dále umístěno provozní zázemí LD a areálu, garáže 
techniky na úpravu sněhu a ošetřovna první pomoci.  

Třípodlažní objekt má konstrukci ze železobetonu ve spodních úrovních, 
střecha nad depem a nad vlastní stanicí LD má ocelovou konstrukci a střechu 
z trapézového plechu. 

SO 104 – Objekt vybavenosti 

Polozapuštěný objekt navazující na dolní stanici LD vytváří svojí střechou       
dostatečně velkou a klidnou plochu dojezdu sjezdovky a nástupu na LD. 
Součástí objektu je propojovací kryté venkovní schodiště z přístupové plochy na 
nástupní plochu dopravního zařízení. 
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  SO 102 - Dolní stanice – dvoupodlažní objekt 

  -zastavěná plocha     810 m2 

  -hrubá podlažní plocha celkem  1550 m2 

  -obestavěný prostor    9500 m3 

  SO 104 - Objekt vybavenosti 

  -zastavěná plocha     700 m2 

  -hrubá podlažní plocha celkem  860 m2 

  -obestavěný prostor    4000 m3 

SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Objekt dolní stanice LD je situován v terénním zářezu otevřeném východním 
směrem. Konstrukce spodní stavby je monolitická jednopodlažní krabicová 
s vloženými sloupy, průvlaky a deskou, podrobněji popsáno v konstrukční části 
projektu. Zastřešení nástupního prostoru a depa vozů lanové dráhy je navrženo 
z ocelové nosné konstrukce, střešní plášť tvoří trapézový plech na ocelových 
nosnících. Stejný konstrukční systém je použit na objektu vybavenosti včetně 
zastřešení schodiště na lyžařské náměstí, které je zastřešeno trapézovým 
plechem jako depo vozů lanové dráhy a nástupní prostor na lanovku. 

 

2  KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

2.1 Popis staveništ ě  

Stavba objektů je na „zelené louce“ bez dotčení stávající zástavbou, prosta 
inženýrských sítí, bez vzrostlé zeleně. Nadmořská výška stavby objektu je 547 
– 559 m n.m. Orientace mírného svahu k jihovýchodu. Rozsah plochy 
staveniště je dán plochou prostoru dolní stanice. Jedná se o plochu pro 
výstavbu objektu dolní stanice a vybavenosti a pak dále o plochy budoucích 
manipulačních dvorů a parkovišť včetně prostoru příjezdu od sjezdovky 
k jednotlivým parkovištím. Přibližná plocha staveniště je 100 x 300 m.Stavba je 
přístupná stávající rekonstruovanou příjezdovou komunikací z obce Mlýnický 
Dvůr. Komunikace slouží pouze jako příjezdová cesta do lesa, tudíž je na ní 
minimální provoz. Mezideponie ornice bude umístěna na pozemních xx, které 
jsou taktéž majetkem investora. Všechna ornice z mezideponie se použije ke 
zpětnému ohumusování provedených terénních úprav. Deponie výkopku bude 
umístěna za objektem SO 104 Objekt vybavenosti ze strany blíže ke svahu. 
Deponie bude následně využita k zásypu objektu. Ve svahu je navrhnuta rýha 
pro odvodnění přitékající povrchové vody. Rýha bude zaústěna do stávající 
vodoteče.   
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2.2 Objekty za řízení staveništ ě 

Pro využití staveniště nebude využito žádných stávajících objektů. Pro hrubou 
spodní stavbu bude využita část, v krátkém předstihu, budovaných ploch 
parkovišť. Na těchto plochách bude výstavbu ocelové konstrukce bude využita 
část přilehlých asfaltových parkovacích míst pro buňky zařízení staveniště.  

2.2.1 Mobilní kontejnery 

Pro danou etapu je navrženo celkem 10 kontejnerů. Kontejnery budou pronajaty 
od firmy STG Trade s.r.o. Kontejnery budou na staveniště dováženy po 2 
kusech tahačem s návěsem. Ke složení kontejnerů bude použit navrhnutý 
automobilní jeřáb TATRA 815 ČKD 20 AD. Pro kontejnery bude jako zpevněná 
plocha sloužit část budoucího parkoviště. Kontejnery se uloží do vodorovné 
polohy, případné nerovnosti se vyrovnají dřevěnými trámy.  

Podrobný popis kontejnerů je uveden v příloze č. 1, která je součástí této 

zprávy.  

2.2.2 Zpevněné plochy pro skladování 

Pro skladování materiálu se použije jako zpevněná plocha část budoucího 
parkoviště. Plocha je umístěna co nejblíže k budovanému objektu, aby se 
minimalizovala náklady na sekundární dopravu.  

2.2.3 Parkování osobních vozidel pracovníků 

Parkování osobních vozů zaměstnanců bude umožněno na ploše budoucí 
parkoviště. Je třeba tuto možnost parkování koordinovat s probíhající 
výstavbou, tak aby nebyla nijak omezena.  

2.2.4 Osvětlení staveniště 

Pro zvýšení ostrahy staveniště je navrženo venkovní osvětlení prostoru 
staveniště. Osvětlení bude umístěno na ocelových sloupech. Na sloupech 
budou osazeny dva halogenové reflektory o příkonu 1 kW, tak aby jeden svítil 
na prostor skládky materiálu a prostoru stavby a druhý na opačnou stranu 
směrem k parkování ploše strojů. Jejich rozmístění je vyznačeno v příloze xxx 
Zařízení staveniště. Osvětlení bude napájeno kabelem NN ze staveništního 
rozvaděče umístěného v blízkosti kontejnerů.   

2.2.5 Rozvody NN na staveništi 

Kabelové rozvody NN pro potřeby staveniště jsou navrženy pouze jako 
dočasné. Rozvody budou vedeny v prostoru mezi plochami parkovišť. Kabel 
bude ve vjezdu na 2 parkoviště chráněn ocelovou trubkou, aby nedošlo k jeho 
mechanickému poškození projíždějícími vozidly. Napojovací bod je v objektu 
SO 08 Technické zázemí, které bude vybudováno v předstihu společně 
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s komunikací. V objektu bude umístěno trafo 22kV/ 0,4kW, protože je zde 
přivedeno vysoké napětí. Vedle objektu bude umístěna rozvodná skříň 
s elektroměrem a hlavním vypínačem, ze které se dále napojí další rozvaděč. 
Vedle buňky stavbyvedoucího je navržen staveništní rozvaděč, ze kterého se 
napojí kontejnery a dále kabely pro potřeby elektrického nářadí.  

Potřebné množství energií pro stroje naší technologické etapy bude uvedeno 
v příloze č.2, která je součástí této zprávy. 

2.2.6 Rozvody vody na staveništi 

Odběr vody pro zařízení staveniště bude vedeno z nově vybudované přípojky 
vody umístěné v komunikaci. Na hranici pozemku bude vybudována vodoměrná 
šachta, ve které bude umístěn vodoměr pro další podružné rozvody pouze pro 
potřeby staveniště. Hlavní vodoměrná soustava pro budované objekty se bude 
nacházet v nově vybudovaném vodojemu. Z vodoměrné šachty se napojí 
pomocí plastové hadice DN 20 sanitární kontejner. Dále se zde bude napojovat 
hadice k ošetřování čerstvého betonu a pro další potřeby stavby.  

Vypočítaná spotřeba vody pro danou technologickou etapu hrubé spodní stavby 
je uvedena v příloze č.3, která  je součástí této zprávy. 

2.2.7 Plocha pro umístění kontejnerů na odpad 

Vyčleněná plocha pro kontejnery je 48 m2. Během výstavby bude vznikat 
komunální odpad. Dále pak odpady z obalových materiálů (papír, lepenka, 
plastové fólie) a zbytků zabudovávaných materiálů (železo, asfaltové pásy). 
Odpad se bude třídit dle jednotlivých druhů a odvážen k recyklaci. 
Nerecyklovatelný odpad bude uložen na skládku.  

2.2.8 Pojezdové komunikace na staveništi 

Plocha staveniště bude zpevněna hutněnou štěrkodrtí tloušťky 150 mm. Tato 
vrstva je zároveň podkladem pro finální vrstvu parkoviště, která bude 
provedena po ukončení hlavních technologických etap. V průběhu výstavby 
budou tyto plochy sloužit k pojezdu jednotlivých strojů a dále pak k parkování 
těchto strojů na vyhrazeném místě.  

2.2.9 Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště není navrženo z důvodu jeho rozlohy, dále pak, že 
nezasahuje do okolní zástavby a nepředpokládá se velké množství 
pohybujících se osob, protože přilehlá komunikace slouží pouze k přístupu do 
lesa. Po obvodě staveniště bude pouze výstražná páska ve výšce 1 m na 
ocelových tyčích nebo dřevěných hranolech spolu s výstražnými tabulemi Pozor 
staveniště a Zákaz vstupu na staveniště.  
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2.2.10   Informační tabule 

Na hranice staveniště vedle kontejneru stavbyvedoucího se postavena 
informační tabule, ta bude obsahovat základní informace o stavbě, dále pak 
příkazové a výstražné tabulky o bezpečnosti na staveništi.  

2.3 Podmínky provád ění stavby 

2.3.1 Přístup na staveniště 

Přístup bude na staveniště pouze z přilehlé příjezdové komunikace. Vjezd 
nebude nijak uzavíratelný, pouze se po skončení pracovní směny přehradí 
výstražnou páskou. Stavbyvedoucí bude mít ze své buňky dostatečný přehled o 
pohybu osob a mechanizace na staveniště. V případě potřeby se muže hlídací 
agentura najmout i na kontrolu osob a materiálu během dne.   

2.3.2   Dopravní značení (doplnění) 

Při vjezdu na staveniště bude umístěna dopravní značka přikazující omezení 
rychlosti na 10 km/h kvůli zvýšení bezpečnosti. Příkazová značka může stát 
samostatně nebo muže být součástí informační tabule.   

2.3.3 Ostraha staveniště 

Na zajištění ostrahy staveniště bude najata hlídací agentura z důvodu velikosti 
staveniště a chybějícímu oplocení. Je zde nutné hlídání stavebních strojů a 
materiálu i přes noc. Ostraha bude mít vyčleněný kontejner vedle sociálního 
zařízení. Umístění kontejneru bude zároveň ve stejné výšce jako skladovaný 
materiál, a dále bude výš než prostor pro parkování strojů. Ostraha bude moci 
kontrolovat dovážený i odvážený materiál. 

 

3  LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Po ukončení dané technologické etapy se zařízení staveniště dále využije 
k dalšímu postupu výstavby. Po ukončení prací nevyžadujících, objekty zařízení 
staveniště, bude zlikvidováno a dočasně zabrané plochy se uvedou do nové 
stavu. V případě poškození příjezdové komunikace bude provedeno její pouze 
vyspravení před plánovanou finální vrstvou komunikace.  
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Příloha č.1 

MOBILNÍ KONTEJNERY  
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TECHNICKÉ INFORMACE O OBYTNÝCH 
KONTEJNERECH 

Rozměry 

• Délka: 6055 mm venkovní/ 5855 mm vnitřní 

• Šířka: 2435 mm venkovní/ 2235 mm vnitřní 

• Výška: 2800 mm venkovní/ 2500 mm vnitřní  

Nosná konstrukce 

• Ocelový rám svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými 
rohovými prvky s otvory podle ISO – normy 

• Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí) 

Podlaha 

• pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 

• minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými 
výztuhami 

• PE – fólie (parotěsná zábrana) 

• voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 

• PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 

• Nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 

Stěny 

• lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 

• minerální vlna, tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými 
výztuhami 

• laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, barva bílá, vsazená do 
plastových profilů 

Střecha 

• pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm 

• minerální vlna, tl. 100 mm 

• podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, barva bílá, vsazená 
do plastových profilů, nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 
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Dveře 

• Venkovní dveře : oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně 
izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1 

Okna 

• Plastová okna s izotermickým sklem 900, 1200 nebo 1800 x 1200 mm 
(bílé), 
otvíravá sklopná. 

• Vybavení oken hliníkovými žaluziemi a ocelovými mřížemi 

Elektoinstalace 

Systém: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S 
Technické údaje: 

• CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 1 ks 

• CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks 

• plastový 8 modulový rozvaděč 1 ks 

• proudový chránič 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 

• jistič světelného okruhu 10A& 1 ks 

• jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 

• zásuvka 3 ks 

• vypínač 1 ks 

• osvětlovací těleso 1x58W 2 ks 

Povrchová úprava venkovní 

• Standardní provedení jednobarevné lakování 

• Barevný odstín na přání zákazníka 

Montáž 

• Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad nebo na zhutněný 
štěrkový podklad 

• Na manipulaci je potřebný jeřáb. 

• Vzájemné spojení (upevnění) zabezpečujeme námi dodaným spojovacím 
a těsnicím materiálem. 
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Použité obytné kontejnery 

Obytný kontejner OK02c  

• Kontejner je vybaven základní výbavou viz. výše 

• Počet kusů: 5 (3 šatny, 1 pro stavbyvedoucího, 1 jako jednací 
místnost) 

 

 Obytný kontejner OK04 

• Kontejner je vybaven základní výbavou a navíc má předsíňku, ve 
které sou osazeny vnitřní dveře dřevotřískové plné, barva bíla, 
rozměry 800 x 1970 mm 

• Počet kusů: 1 (bude v něm umístěna ostraha staveniště) 
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TECHNICKÉ INFORMACE SANITÁRNÍHO KONTEJNERU 

Rozměry 

• Délka: 6055 mm venkovní/ 5855 mm vnitřní 

• Šířka: 2435 mm venkovní/ 2235 mm vnitřní 

• Výška: 2800 mm venkovní/ 2500 mm vnitřní  

Nosná konstrukce 

• Ocelový rám svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými 
rohovými prvky s otvory podle ISO – normy 

• Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí) 

Podlaha  

• pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 

• minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými 
výztuhami 

• PE – fólie (parotěsná zábrana) 

• voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 

• vnitřní podlaha musí vyhovovat mechanickou odolností a hygienickým 
podmínkám viz. následující příklady provedení 

• PVC podlahová krytina (lino) na voděodolné cementotřískové desce 

• keramická dlažba (RAKO, Marazzi, Roca, Halcon, Venus, nebo jiná) 

• vodovzdorná protiskluzová překližka, litá podlaha 

• odtokové podlahové vpusti, odtokové žlaby 

Stěny 

• lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 

• minerální vlna, tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými 
výztuhami 

• příklady provedení obložení stěn a stropu z vnitřní strany 

• laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových 
profilů (bílá, barevná nebo např. v dekoru dřeva) 

• voděodolný hydrofobizovaný sádrokarton GKi Knauff 

• voděodolné desky z lehčeného PVC, bílé nebo barevné 
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• keramické obklady na dřevotřískové desce (RAKO, Marazzi, Roca, 
Halcon, Venus, a další) 

Střecha 

• pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm 

• minerální vlna, tl. 100 mm 

• podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, barva bílá, vsazená 
do plastových profilů, nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 

Dveře 

• Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně 
izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1 

• Vnitřní dveře: dřevotřískové plné, bílé – rozměry: 600 a 800 x 1970 mm 

Okna 

• Plastová okna s izotermickým sklem 900 x 1200 mm (bílé), 
otvíravá sklopná. 

• Vybavení oken hliníkovými žaluziemi a venkovní roletou 

Elektoinstalace 

Systém: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, přizpůsobené pro instalovanou 
technologii, spotřebiče a zařízení 
Technické údaje: 

• CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 1 ks 

• CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks 

• zásuvka 5 ks 

• vypínač 2 ks 

• osvětlovací těleso 1x36W 2 ks 

Vodoinstalace 

• Přívody vody: 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová trubka 

• Odvod odpadní vody: trubka z PVC, o100 mm 

• Ohřev vody: elektrický boiler značky ARISTON 180l 

• Rychloohřev vody, průtokové ohřívače značky Stiebel-Eltron 
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Sanitární výbava 

• umyvadla 

• s baterie na studenou vodu, na studenou a teplou vodou 

• sprchovací boxy 

• sprchové zástěny 

• urinály (pisoáry) 

• toaleta pro dospělé 

Povrchová úprava venkovní 

• Standardní provedení jednobarevné lakování 

• Barevný odstín na přání zákazníka 

Montáž 

• Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad nebo na zhutněný 
štěrkový podklad 

• Na manipulaci je potřebný jeřáb. 

• Vzájemné spojení (upevnění) zabezpečujeme námi dodaným spojovacím 
a těsnicím materiálem 

Použíté kontejnery 

SAN20-01 

Počet kusů: 1 
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TECHNICKÉ INFORMACE SKLADOVÉ KONTEJNERY 

Rozměry 

• Délka: 6055 mm venkovní 

• Šířka: 2435 mm venkovní 

• Výška: 2600 mm venkovní 

• Hmotnost: 1850 kg 

Nosná konstrukce 

• kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tloušťky 3 a 4 mm  

• V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tl. 4 a 6 mm, 
ve kterých jsou vypáleny otvory pro manipulaci  

Podlaha  

• vyztužena podlahovými nosníky  

• standardně je krytá lakovaným rýhovaným plechem tl. 3 mm odolným 
proti skluzu 

Stěny 

• lakovaný trapézový plech, tloušťka 1,5 mm, plech je přivařen 
k ocelovému rámu kontejneru 

Strop 

• hladký lakovaný plech tl. 2 mm, který je přivařen na vyspárované střešní 
nosníky 

Dveře 

• v čele kontejneru dvoukřídlá ocelová vrata 2300 x 2350 mm s tyčovým 
zavíráním a gumovým těsněním 

Elektoinstalace 

• standardně jsou bez elektroinstalace   

Povrchová úprava venkovní 

• Standardní provedení jednobarevné lakování 

• Barevný odstín na přání zákazníka 
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Montáž 

• Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad nebo na zhutněný 
štěrkový podklad 

• Na manipulaci je potřebný jeřáb. 

• Vzájemné spojení (upevnění) zabezpečujeme námi dodaným spojovacím 
a těsnicím materiálem 

Použíté kontejnery 

SK20 

• Počet kusů: 2 (pro skladování materiálu) 

 SK20E 

• Počet kusů: 1 (skladování nářadí a poslouží jako dílna. 

• Kontejner je vybaven elektroinstalací 
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Příloha č.2 

POŽADOVANÝ PŘÍKON EL.ENERGIE 
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Stroj Štítkový 
příkon kW 

ks Celkem 
kW 

Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RCT 
Professional 1,3 

1 
1,3 

Úhlová bruska Narex EBU 13-11 1,1 1 1,1 
Ruční okružní pila Makita 5705 RK 1,4 1 1,4 
Svářecí invertor KITin 145 3,5 1 3,5 
Měnič frekvence a napětí 230 V CAF 100 1,5 1 1,5 
Vysokotlaký čistič Karcher HD 10/23-4 SX 7,8 1 7,8 

        

P1 - Instalovaný p říkon elektromotor ů 16,6 

Vnit řní osv ětlení - Osv ětlené prostory Příkon pro 
osvětlení kW 

ks Celkem 
kW 

Obytné buňky 0,116 6 0,696 
Sanitární buňka 0,072 1 0,072 
Skladový 0,12 1 0,12 

        

P2 - Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení 0,888 

Venkovní osv ětlení Příkon pro 
osvětlení kW 

ks Celkem 
kW 

Halogenové světlo 1 4 4 

        

P3 - Instalovaný p říkon venkovního osv ětlení 4 

 

 

 

 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

Požadovaný příkon pro tuto etapu činí 19,11kW.  
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Příloha č.3 

SPOTŘEBA VODY NA STAVENIŠTI  
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Voda pro provozní ú čely 

Potřeba vody pro 
M. J. Množství 

M.J. 

Střední 
norma 

(l) 

Potřebná 
množství 

(l) 

Ošetřování betonu  m2 630 5 3150 
Mytí nákladních vozidel ks 4 800 3200 

          

Mezisoučet A       6350 

Voda pro hygienické a sociální ú čely 

Potřeba vody pro M. J. 
Střední 
norma 

(l) 

Potřebná 
množství 

(l) 
Hygienické účely 14 40 560 
Sprchování 14 45 630 

        

Mezisoučet B       1190 

Voda pro technologické ú čely 

Potřeba vody pro 
Potřebná 
množství 

(l) 
Mýtí nářadí, a dalsí potřeba vody 400 

    

Mezisoučet C       400 

 

 

 

A, B, C – koeficienty nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – doba, po kterou je voda odebírána  

 

Pro naši danou etapu je navržena přípojka o dimenzi DN 25 mm. 

 

 

3600*

0,2*7,2*6,1*

t

CBA
Qn

++=
3600*40

2*4007,2*11906,1*6350 ++= sl /.49,0=



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

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

  
  

A4 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY  

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JIŘÍ VASSERBAUER  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR 

BRNO 2012                   



55 

 

OBSAH: 

1 INFORMACE O STAVBĚ................................................................................... 56 

1.1 Obecné informace ...................................................................................... 56 

1.2 Popis stavby ............................................................................................... 56 

1.3 Způsob výstavby ........................................................................................ 57 

2 DOPRAVNÍ MOŽNOSTI A NAPOJENÍ ...................... ........................................ 57 

3 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY ............................. ................................................ 58 

3.1 Dozer Cat D5K XL ...................................................................................... 58 

3.2 Rypadlo Cat 311D ...................................................................................... 59 

3.3 Rýpadlo-nakladač JCB 4 CX Super Sitemaster ......................................... 61 

3.4 Vibrační válec CAT CS 56 ......................................................................... 62 

3.5 TATRA T 815 6x6 TERRN1 ....................................................................... 63 

3.6 Automobilní jeřáb TATRA ČKD AD 20 ....................................................... 65 

3.7 Čerpadlo Schwing 36 SX na podvozku MB 2631 ....................................... 67 

3.8 Autodomíchávač Stetter AM 9 C, podvozek Scania 8 x 4 .......................... 68 

3.9 Nosič kontejnerů MAN 12,185 LC s hydr. rukou ........................................ 69 

3.10 Tahač Iveco Stralis Active Space 6x2 ........................................................ 71 

3.11 Nízkoložný návěsový podvalník Goldhofer STN-L 3-39/80 ........................ 72 

3.12 Valníkový návěs Panav NV 35 ................................................................... 73 

3.13 Vibrační deska Weber CR 5 ....................................................................... 74 

3.14 Vibrační pěch Webber SRV 660 ................................................................ 75 

3.15 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor AV 585T ............................................. 75 

3.16 Měnič frekvence a napětí 230 V CAF 100 .................................................. 76 

3.17 Plovoucí vibrační lišta RVH200 .................................................................. 77 

3.18 Stropní v ponorný vibrátor ERGO 585T ..................................................... 77 

3.19 Motorová pila Husquarna 450 .................................................................... 78 

3.20 Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RCT Professional ............................. 79 

3.21 Úhlová bruska Narex EBU 13-11 ............................................................... 79 

3.22 Ruční okružní pila Makita 5705 RK ............................................................ 80 

3.23 Svářecí invertor KITin 145 .......................................................................... 81 

3.24 Vysokotlaký čistič Karcher HD 10/23-4 SX ................................................ 81 

3.25 Nivelační souprava NEDO X 32 ................................................................. 82 

3.26 Totální stanice Geomax Zomm20 .............................................................. 83 

3.27 Plynový hořák Meva 25 kW ........................................................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

1  INFORMACE O STAVBĚ 

1.1 Obecné informace 

Název stavby  : Lyžařský areál Červená Voda – Buková Hora 

      Stavba 1 – Lanová dráha  

Místo stavby   : Červená Voda – Mlýnický Dvůr, parcela č. 230/8 

Kraj    : Pardubický 

Katastrální území  : Mlýnický dvůr   

Charakter stavby  : Novostavba 

Účel stavby   : Objekty zázemí lyžařského areálu 

Zpracovatel dokumentace : SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

     U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 

Investor            : Skipark Červená Voda s.r.o.   

      Šedivská 844, 561 51 Letohrad 

 

1.2 Popis stavby 

Objekty dolní stanice LD – SO 102 a objekt vybavenosti SO 104 tvoří 
vzájemnými vazbami propojený ucelený blok – nástupní uzel na LD. Z tohoto 
důvodu je stavební a konstrukční část projektována dohromady pro oba 
stavební objekty. Stavba objektů je na „zelené louce“ bez dotčení stávající 
zástavbou, prosta inženýrských sítí, bez vzrostlé zeleně. Nadmořská výška 
stavby objektu je 547 – 559 m n.m.  Orientace mírného svahu k jihovýchodu. 
SO 102 – Objekt dolní stanice LD 
V objektu je umístěna nástupní, výstupní plocha včetně vlastní technologie 
pohonné a napínací jednotky LD, dále obslužný velín, depo vozů sedaček. 
V suterénní části objektu je dále umístěno provozní zázemí LD a areálu, garáže 
techniky na úpravu sněhu a ošetřovna první pomoci.  
Třípodlažní objekt má konstrukci ze železobetonu ve spodních úrovních, 
střecha nad depem a nad vlastní stanicí LD má ocelovou konstrukci a střechu 
z trapézového plechu. 
SO 104 – Objekt vybavenosti 
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Polozapuštěný objekt navazující na dolní stanici LD vytváří svojí střechou       
dostatečně velkou a klidnou plochu dojezdu sjezdovky a nástupu na LD. V 
objektu železobetonové konstrukce jsou umístěny: 
  - pronajímatelná jednotka + skiservis 
  - lyžařská škola 
  - blok pokladen a informací 
  - veřejné WC 
  - občerstvení 
Součástí objektu je propojovací kryté venkovní schodiště z přístupové plochy na 
nástupní plochu dopravního zařízení. 
  
SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Objekt dolní stanice LD je situován v terénním zářezu otevřeném východním 
směrem. Konstrukce spodní stavby je monolitická jednopodlažní krabicová 
s vloženými sloupy, průvlaky a deskou, podrobněji popsáno v konstrukční části 
projektu. Zastřešení nástupního prostoru a depa vozů lanové dráhy je navrženo 
z ocelové nosné konstrukce, střešní plášť tvoří trapézový plech na ocelových 
nosnících. Stejný konstrukční systém je použit na objektu vybavenosti včetně 
zastřešení schodiště na lyžařské náměstí, které je zastřešeno trapézovým 
plechem jako depo vozů lanové dráhy a nástupní prostor na lanovku. 

1.3 Způsob výstavby 

Strojní sestava se navrhuje pro etapu výstavby hrubé spodní stavby objektu SO 
104 Objekt vybavenosti. Jelikož je objekt polozapuštěný, etapa obnáší zemní 
práce, monolitické železobetonové základy a to pasy a patky, na které navazuje 
jednopatrová železobetonová konstrukce tvořená stropní deskou se žebry, po 
obvodě podepřenou stěnami a v polích sloupy. Dále pak provedení svislé a 
vodorovné hydroizolace a následně obsypu objektu.  
 

2  DOPRAVNÍ MOŽNOSTI A NAPOJENÍ 
Staveniště se nachází v blízkosti lesa mimo místo trvalé zástavby v obci. 
Komunikace na staveniště bude před zahájením výstavby nově 
zrekonstruována a bude dostatečně široká pro dovoz materiálu a mechanizace. 
Po dobu výstavby bude tvořit vrchní vrstvu komunikace hutněná štěrkodrť, na 
kterou po ukončení výstavby bude položena finální vrstva ze živice. 
Komunikace navazuje na silnici I. třídy číslo 11 ve vzdálenosti 1,3 km od 
staveniště. V obci bude upraveno dopravní značení po dobu výstavby viz. šírší 
vztahy.  
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3  NÁVRH STROJNÍ SESTAVY  

3.1 Dozer Cat D5K XL   

Dozer se použije se skrývce ornice v tl. 10 cm z plochy 20000 m2. Dále bude 
nasazen pří HTÚ na parkovištích a rozhrnutí zeminy za objektem po zásypu. 
Nasazen v dubnu a dále pak v červenci. Dozer se zapůjčí od firmy Vladimír 
Dostál Autodoprava & Zemní práce z Olomouce.  

 

Technické údaje  

Přepravní délka 4 321 mm 

Přepravní šířka 2 550 mm 

Přepravní výška 2 769 mm 

Provozní hmotnost 9 408 kg 

Výkon motoru 74,5 kW 

Objem motoru 4 400 cm3 

Max. přepravní rychlost stroje   10 km/hod 

Rozrývač Paralelogramový 

Počet nožů 3 

Hloubka vniknutí do zeminy 555 mm 

Celková šířka rozrývače 1 710 mm 

Šířka radlice 2 886 mm 

Výška radlice 1 050 mm 

Hlouka hloubení 586 mm 

Objem radlice 2,09 m3 

Max. úhel natočení radlice 25 
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3.2 Rypadlo Cat 311D 
Rýpadlo bude použito k hloubení jam a rýh. A případně dalším terénním 
úpravám. Rypadlo nasazeno v dubnu a květnu. Rypadlo se pronajme od firmy 
Bagry Málek z obce Dolní Orlice – Červená Voda.   

 

Technické údaje  

Přepravní délka 6 915mm 

Přepravní šířka 2 590 mm 

Přepravní výška 2 860 mm 

Provozní hmotnost 13 480 kg 

Výkon motoru 60 kW 

Objem motoru 4 250 cm3 

Max. rychlost stroje   5,1 km/hod 

Max. otáčky otoče 12,4 ot/min 

Násada 2 250 mm 

Max. hloubkový dosah  5 040 mm 

Max. dosah na opěrné rovině 7 700 mm 

Max. výsypná výška   5 450 mm 

Rypná síla násady 60 kN 

Rypná síla lopaty 90 kN 
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3.3 Rýpadlo-naklada č JCB 4 CX Super Sitemaster 
Rýpadlo-nakladač bude použit k nakládce ornice, která bude sejmuta dozerem. 
A dále k výkopům jam a rýh současně s pásovým rypadlem. Nasazení během 
celé doby výstavby. Rypadlo nakladač se pronajme Bagry Málek z obce Dolní 
Orlice – Červená Voda. 

 

Technické údaje  

Přepravní délka 5 910 mm 

Přepravní šířka 2 440 mm 

Přepravní výška 3 930 mm 

Provozní hmotnost 8 880 kg 

Výkon motoru 74,2 kW 

Objem motoru 4 400 cm3 

Výsypná výška   2 690 mm    

Vodorovná vzdálenost přo výsypné 
výšce 

760 mm 

Max. objem nakládací lopaty 1,3 m3 

Šířka lopaty 2 440 mm 

Vylamovací síla lopaty  65,9 kN 

Max. hloubka hloubení  6 510 mm 

Vodorovný dosah od osy otoče 7 100 mm 

Max. provozní výška   6 520 mm 

Vylamovací síla lopaty  62,3 kN  

Max. objem lopaty 0,48 m3 

Max. šířka lopaty 1 100 mm 
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3.4 Vibrační válec CAT CS 56 
Vibrační válec bude sloužit k hutnění zásypu za objektem a dále k hutnění při 
HTÚ a vrstev stěrkodrti ve vrstvách parkoviště. Nasazení stroje pro danou 
etapu bude v červenci. Válec se taktéž zapůjčí od firmy Vladimír Dostál 
Autodoprava & Zemní práce z Olomouce. 

 

Technické údaje  

Hmotnost max. 14 493 kg 

Hmotnost působící na běhoun 8 872 kg 

Výkon motoru 108 kW 

Max. rychlost pojezdu   11,4 km/hod 

Poloměr zatáčení vnější 5 810 mm 

Kmitočet 23,3 - 31,9 Hz 

Odstředivá síla 141 - 282 kN 

Celková délka 6 390 mm 

Celková šířka 2 500 mm 

Celková výška 3 070 mm 

Šířka běhounu 2 130 mm 
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3.5 TATRA T 815 6x6 TERRN1 
Nákladní vozidlo bude sloužit k přepravě vykopané zeminy na deponie a zpět. 
Při zemních pracech a HTÚ budou nasazena 4 vozidla. Vozidla budou 
nasazena v měsíci dubnu. Vozidla budou najata od firmy Bagry Málek z obce 
Dolní Orlice – Červená Voda. 
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Technické údaje  

Užitné zatížení   16 300 kg  

Nejvyšší tech. příp. hmotnost 28 500 kg 

Výkon motoru  325 kW  

Zdvihový objem  12 667 cm3  

Nádrž paliva  320 l  

Šířka 2 550 mm 

Světlá výška 280 mm 

Max. rychlost  85 km/hod  

Vnější stopový průměr zatáčení 20 m 

Objem korby  9 m3  

Počet stupňů vpřed   14 

Počet stupňů vzad  2 
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3.6 Automobilní je řáb TATRA ČKD AD 20 
Jeřáb bude sloužit ke skládání dovezeného materiálu z nákladních aut a to 
výztuže, bednění a stavebních buněk, a dále k přemístění výztuže a bednění k 
místu zabudování na stavbě. Nasazení jeřábu bude po celou dobu výstavby. 
Jeřáb se pronajme od firmy Stanislav Krobot Autodoprava z obce Písařov 
vzdálené 6 km od místa stavby.  

 

Technické údaje  

Délka výložníku (zasunutý) 8 900 mm 

Délka výložníku (vysunutý) 20 900 mm 

Délka výložníku s nástavcem 28 800 mm 

Nosnost 20 000 kg 

Ovládání 
mechanické, 4-

pákové 

Bezpečnostní zařízení SLI 05 

Celková hmotnost 24 560 kg  

Délka  10 530 mm 

Šířka  2 500 mm 

Výška  3 750 mm 

Šířka s vysunutými opěrami 4 600 mm 

Typ podvozku TATRA T 815 6x6 

Výkon motoru 230 kW 

Max. dopravní rychlost 80 km/hod 
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3.7 Čerpadlo Schwing 36 SX na podvozku MB 2631 
Čerpadlo bude sloužit k dopravě betonové směsi při betonáři pasů, desek, 
sloupů a stěn. Nasazení čerpadla bude nárazově v měsících duben až červen.  

 

Technické údaje  

Výkon motoru 230 kW 

Hmotnost 27 000 kg 

Uspořádání náprav 6 x 4 

Délka 11 310 mm 

Šířka 2 500 mm 

Vertikální dosah výložníku 36,1 m 

Horizontální dosah výložníku 32 m 

Dopravní potrubí DN 125 

Zapatkování podpěr - přední 6,98 m 

Zapatkování podpěr - zadní 6,4 m 

Čerpací jednotka typ P 2023 

Dopravované množství 136 m3/hod  

Tlak betonu max. 85 bar 
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3.8 Autodomícháva č Stetter AM 9 C, podvozek Scania 8 
x 4 

Autodomíchávačem bude na stavbu dovážena betonová směs z betonárny. 
Stroj bude nasazen v rozmezí duben až červen.  

 

Technické údaje  

Hmotnost nástavby 3 510 kg 

Jmenovitý objem 9 m3 

Stupeň plnění 57% 

Sklon bubnu 11,2 

Vodní nádrž (čerpadlo) 800 l 
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Délka nástavby 6 781  mm 

Šířka nástavby 2 400 mm 

Průměr bubnu 2 300 mm 

Objem motoru 13 000 cm3 

Výkon motoru 265 kW 

Hmotnost vozidla 32 000 kg 

Délka  9 200 mm 

Šířka  2 500 mm 

Výška  3 780 mm 

 

 

 

3.9 Nosi č kontejner ů MAN 12,185 LC s hydr. rukou 
Vozidlem se na stavbu doveze drobný stavební materiál např. hydroizolační 
pásy a dále k odvozu odpadu vznikajícího na stavbě. Vozidlo bude použito 
nárazově během celé výstavby.  
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Technické údaje  

Délka  6 550 mm 

Šířka  2 400 mm 

Výška  3 000 mm 

Celková hmotnost 11 990 kg 

Nosnost 8 150 kg 

Výkon motoru 132 kW 

Objem motoru 4 580 cm3  

Typ hydr. ruky Palfinger PK 7501 

Délka hydr. ruky 9 500 mm 

Max. nosnost hydr. ruky 5 000 kg 

Typ nosiče Palfinger Palift T 

Max. natahovací výkon 6 500 kg 

Délka kontejnerů 3 250 - 4 500 mm 

Typ kontejnerů DIN 30722 
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3.10 Tahač Iveco Stralis Active Space 6x2 
Tahač Iveco bude použit spolu s valníkem na dovoz výztuže a systémového 
bednění. Dále s podvalníkem bude dovezena stavební mechanizace. Tahač se 
společně s návěsy najme taktéž od firmy Stanislav Krobot autodoprava.   

 

Technické údaje  

Užitné zatížení návěsu  35 955 kg 

Vlastní hmotnost 8 045 kg 

Nejvyšší tech. příp. hmotnost 44 000 kg 

Výkon motoru  411(560) kW (ks) 

Zdvihový objem  12 880 cm3  

Nádrž paliva  455 l  

Šířka 2 550 mm 

Výška 3 945 mm 

Délka 6 258 mm 

Světlá výška 280 mm 

Max. rychlost  90 km/hod  

Vnější stopový průměr zatáčení 15 m 
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3.11 Nízkoložný náv ěsový podvalník Goldhofer STN-L 3-
39/80 

Na podvalníku budou dovezeny a odvezeny stavební stroje, které se sami 
nemohou pochybovat po pozemních komunikacích a to dozer, válec a pásové 
rýpadlo. 

 

Technické údaje  

Celková hmotnost návěsu 50 000 kg 

Provozní hmotnost 10 580 kg 

Nosnost 39 420 kg 

Ložná plocha 9 300 x 2 550 mm 
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3.12 Valníkový náv ěs Panav NV 35 
Valníkem se na staveniště dovezou stavební buňky, a to vždy 2 při jedné jízdě. 
Dále bude valník použit k dovozu systémového bednění a betonářské výztuže 
na stavbu. Valník se bude používat pouze s bočnicemi, kvůli lepší manipulaci s 
nákladem pomocí jeřábu. 

 

Technické údaje  

Celková hmotnost návěsu 35 000 kg 

Provozní hmotnost 6 800 kg 

Užitečná hmotnost 28 200 kg 

Ložná plocha 13 620 x 2 488 mm 

Celková délka 13 680 mm 

Celková šířka 2 550 mm 

Celková výška 4 000 mm 
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3.13 Vibrační deska Weber CR 5 
Bude použita pro hutnění štěrkodrtě pod základovou deskou. A dále na 
zásypech konstrukcí.  

 

Technické údaje  

Provozni hmotnost 295 kg 

Šířka hutnící desky 500/700* mm 

Frekvence 70 Hz 

Pracovní rychlost 0-24 m/min 

Spouštěcí zařízení reverzní 

Odstředivá síla 42 kN 

Výrobce motoru/typ 1B20B 

Druh motoru vznětový 

Výkon motoru 5,6 (7,6) kW (k) 

Provozní otáčky 3000 ot/min 

* šířka při použití přídavných desek 
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3.14 Vibrační pěch Webber SRV 660 
Bude použít pro hutnění rýh pro IS, a dále pro hutnění zásypů konstrukcí v 
místech, kde by se těžko dostávala vibrační deska. 

 

Technické údaje  

Provozní hmotnost 75 kg 

Šířka hutnící desky 280 mm 

Počet úderů max. 640/min 

Amplituda úderu 70 mm 

Práce při jednom úderu 88 J 

Odstředivá síla 16 kN 

Výrobce motoru/typ Robin EH 12 

Druh motoru 4-taktní benzínový 

Výkon motoru 3,0 (4,1) kW (k) 

Provozní otáčky 3600 ot/min 

 

      

 

 

3.15 Vysokofrekven ční ponorný vibrátor AV 585T 
Vibrátor bude použit k hutnění ŽB základových pasů, stěn a sloupů. 
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Technické údaje  

Příkon 875 W 

Proud 11 A 

Napětí 42 V / 200 Hz 

Průměr hlavice 58 mm 

Délka hlavice 5 m 

Vibrační výkon 40 m3/hod 

Hmotnost 15 kg 

 

 

 

3.16 Měnič frekvence a nap ětí 230 V CAF 100 
Měnič bude sloužit k pohonu vibrátoru. 

 

Technické údaje  

Vstup - napětí 230 V / 50 Hz 

Vstup - příkon 1,5 kW 

Vstup - proud 6,5 A 

Výstup - napětí 42 V / 200 Hz 

Výstup - výkon 1 kVQ 

Výstup - proud 14 A 

Výstup - počet zásuvek 1 

Hmotnost 24 kg 

Rozměry  490 x 250 x 320 mm 
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3.17 Plovoucí vibra ční lišta RVH200 
Vibrační lištou se bude hutnit ŽB žákladové deska a stropní konstrukce 

 

Technické údaje  

Délka lišty 2 m 

Motor Honda GX25 

Zdvihový objem 25 cm3 

Palivo Benzin 

Hmotnost 18 kg 

 

 

3.18 Stropní v ponorný vibrátor ERGO 585T 
Vibrátor bude použit k hutnění ŽB stropní kce a žeber.  

 

Technické údaje  

Příkon 875 W 

Proud 11 A 
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Napětí 42 V / 200 Hz 

Průměr hlavice 58 mm 

Délka hlavice 1 m 

Vibrační výkon 40 m3/hod 

Hmotnost 12 kg 

 

 

3.19 Motorová pila Husquarna 450 
Motorová pila bude použita k řezání prken a trámků na bednění.  

 

Technické údaje  

Zdvihový objem válce 50,2 cm3 

Výstupní výkon 2,4 kW 

Max. otáčky motoru při zatížení 9 600 ot/min 

Objem palivové nádrže 0,45 l 

objem olejové nádrže 0,26 l 

Doporučená délka vodící lišty 33 - 50 cm 

Rozteč řetězu ,325" 

Garantovaná hladina akustického výkonu 103,5 dB 

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy 115 dB 

Hmotnost (bez řezacího zařízení) 5,1 kg 
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3.20 Příklepová vrta čka Bosch GSB 21-2 RCT 
Professional 

Vrtačka bude použita k ukotvení bedněni do ŽB desky, dále při práci na 
bednění.  

 

Technické údaje  

Jmenovitý příkon 1 300 W 

Výstupní výkon 695 W 

Hmotnost  2,9 kg 

o vrtání beton 22/13 mm 

o vrtání dřevo 40/25 mm 

o vrtání ocel 16/10 mm 

Jmenovité otáčky 900-3 000 ot/min 

Garantovaná hladina akustického výkonu 106 dB 

Hladina akustického tlaku u ucha obsluhy 95 dB 

 

 

 

3.21 Úhlová bruska Narex EBU 13-11 
Úhlová bruska bude použita na řezání výztuže a dalších kovových výrobků 

 

Technické údaje  

Jmenovitý příkon 1 100 W 

Napájecí napětí 230-240 V 

Hmotnost  1,9 kg 

Otáčky na prázdno 10 000 ot/min 

Závit na vřetenu  M 14 

Max. O kotoučů 125 mm 
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3.22 Ruční okružní pila Makita 5705 RK 
Ruční okružní pila bude použita k řezání prken a desek použitých na bednění. 

 

Technické údaje  

Jmenovitý příkon 1 400 W 

Napájecí napětí 230-240 V 

Hmotnost  5,7 kg 

Otáčky na prázdno 4 800 ot/min 

Pilový kotouč 190 mm 

Otvor pilováho kotouče 30 mm 

Řezná hloubka při 90  66 mm 

Řezná hloubka při 45 46 mm 

Rozměry ( DxŠxV) 356x253x250 mm 
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3.23 Svářecí invertor KITin 145 
Svářečka poslouží ke svařování výztuže, případně dalších kovových prvků. 

 

Technické údaje  

Napájecí napětí 230 V ±15 % 

Proudový rozsah 5-140 A 

Hmotnost  5,6 kg 

Rozměry 305 x 225 x 145 

Jištění 16 A pomalé - D 

Krytí IP 23 S 

Svařovací elektrody 1,0 - 3,2 mm 

Svařovaci metody MMA/TIG 

 

 

 

3.24 Vysokotlaký čisti č Karcher HD 10/23-4 SX 
Čističem se budou omývat znečištěné kola vozidel. A dále např. části 
systémového bednění. 

 

Technické údaje  

Příkon 7,8 kW 

Napětí 400 V 

Pracovní tlak 23 MPa 

Max. teplota přívodní vody 60̊ C 

Délka hadice 20 m 

Rozměry 
560 x 500 x 1090 

mm 

Hmotnost 64 kg 
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3.25 Nivela ční souprava NEDO X 32 
Nivelační soupravou se bude zaměřovat výškové osazení budovaných prvků. 

 

Technické údaje  

Typ Mechanicko optický 

Přesnost 1 mm/km 

Zvětšení 32 x 

Obraz Vzpřímený 

Průměr objektivu 36 mm 

Min. zaostření 0,6 m 

Rozsah kompenzátoru ± 15´ 

Přesnost kompenzátoru ± 30´´ 

Hmotnost 1,7 kg 

Obsah 
Nivalační lať 5 m, 

stativ 

 



83 

 

                  

 

 

3.26 Totální stanice Geomax Zomm20 
Totální stanicí se zaměří polohové osazení jednotlivých prvků (pasy, stěny, 
patky, sloupy). 

 

Technické údaje  

Kompenzátor Čtyřosý 

Dalekohled 30x 

Zorné pole 1˚30´ 

Měření vzdálenosti na jeden hranol < 3 500 m 

Přesnost měření (přesné) 2 mm + 2 ppm 

Vniřní paměť 10 000 bodů 

Provozní teplota -20˚C až +50˚C 

Hmotnost 5,07 kg 
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3.27 Plynový ho řák Meva 25 kW 
Plynový hořák bude použit k natavení hydroizolačních asfaltových pásů na ŽB 
konstrukce.  

 

Technické údaje  

Výkon 25 kW 

Hmotnost 1,8 kg 

Spotřeba 2000 g/hod 

Rozměry 580 x 80 x 120 mm 

Délka hadice 5 m 

Prodlužovací trubka 465 mm 
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1  OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 Základní údaje 

Název stavby  : Lyžařský areál Červená Voda – Buková Hora 

      Stavba 1 – Lanová dráha  

Místo stavby   : Červená Voda – Mlýnický Dvůr, parcela č. 230/8 

Kraj    : Pardubický 

Katastrální území  : Mlýnický dvůr   

Charakter stavby  : Novostavba 

Účel stavby   : Objekty zázemí lyžařského areálu 

Zpracovatel dokumentace : SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

     U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 

Investor            : Skipark Červená Voda s.r.o.   

      Šedivská 844, 561 51 Letohrad 

1.2 Popis stavby 

Objekty dolní stanice LD – SO 102 a objekt vybavenosti SO 104 tvoří 
vzájemnými vazbami propojený ucelený blok – nástupní uzel na LD. Z tohoto 
důvodu je stavební a konstrukční část projektována dohromady pro oba 
stavební objekty.  

SO 102 – Objekt dolní stanice LD 

V objektu je umístěna nástupní, výstupní plocha včetně vlastní technologie 
pohonné a napínací jednotky LD, dále obslužný velín, depo vozů sedaček. 
V suterénní části objektu je dále umístěno provozní zázemí LD a areálu, garáže 
techniky na úpravu sněhu a ošetřovna první pomoci.  

Třípodlažní objekt má konstrukci ze železobetonu ve spodních úrovních, 
střecha nad depem a nad vlastní stanicí LD má ocelovou konstrukci a střechu 
z trapézového plechu. 

SO 104 – Objekt vybavenosti 

Polozapuštěný objekt navazující na dolní stanici LD vytváří svojí střechou       
dostatečně velkou a klidnou plochu dojezdu sjezdovky a nástupu na LD. 
Součástí objektu je propojovací kryté venkovní schodiště z přístupové plochy na 
nástupní plochu dopravního zařízení. 
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SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Objekt dolní stanice LD je situován v terénním zářezu otevřeném východním 
směrem. Konstrukce spodní stavby je monolitická jednopodlažní krabicová 
s vloženými sloupy, průvlaky a deskou, podrobněji popsáno v konstrukční části 
projektu. Zastřešení nástupního prostoru a depa vozů lanové dráhy je navrženo 
z ocelové nosné konstrukce, střešní plášť tvoří trapézový plech na ocelových 
nosnících. Stejný konstrukční systém je použit na objektu vybavenosti včetně 
zastřešení schodiště na lyžařské náměstí, které je zastřešeno trapézovým 
plechem jako depo vozů lanové dráhy a nástupní prostor na lanovku. 

2  NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 

2.1 Požadavky na zajišt ění staveništ ě 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: staveniště v zastavěném území musí být na jeho 
hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení 
staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, u liniových 
staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z 
horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto 
ohrazení být nahrazeno zábranou, nelze-li u prací prováděných na 
pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů 
ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. Nejsou-li požadavky na zabezpečení 
staveniště pro zrakově a  ohybově postižené obsaženy v projektové 
dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby  náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě  ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 



89 

 

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. Před 
zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 
během provádění prací je dodržuje.  

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 
stav pracovišť a dopravních komunikací. 

Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 
pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno 
bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této 
ploše. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a 
manipulaci na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 
osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

Staveništ ě bude ohrani čeno výstražnou páskou ve výšce 1 m. U tohoto 
ohrani čení bude umíst ěna každých 50 m tabulka zakazující vstup na 
staveništ ě. Dále bude u vjezdu informa ční tabule s p říkazovými a 
zákazovými tabulemi.  

2.2 Zařízení pro rozvod energie 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 
provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí 
vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně 
chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení 
a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 
musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších 
vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 
a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno 
přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a 
s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se 
na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, 
která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 
proti neoprávněné manipulaci. 
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Hlavní vypína č je umíst ěn v rozvodné sk říni s elektrom ěrem, vedle objektu S0 08 
Technické zázemí, ve kterém je napojovací bod elekt ro.  

2.3 Požadavky na venkovní pracovišt ě na staveništi 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 
být pevná a stabilní s ohledem na maximální zatížení, které se může 
vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být 
vystavena. 

Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o 
sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se 
vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a 
v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně 
polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 
pevnost. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních 
vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné 
události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 
nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu 
strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky 
nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na 
takovém  pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání 
pro případ nehody  a  stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného 
poskytnutí první pomoci. 
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2.4 Obecné požadavky na obsluhu stroj ů 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, 
uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činnosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny 
proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do 
chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým 
způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení 
vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 
zařízení, a podobně. 

Před zahájením práce stroje, musí obsluha zkontrolova t jeho technický 
stav, p řípadné závady zapsat do provozního deníku stroje. P okud by 
závady ohrožovali bezpe čnost práce, nesmí obsluha se strojem pracovat.  

2.5 Stroje pro zemní práce 

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od 
okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho 
zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, 
stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost 
v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a 
ztrátě jeho stability. 
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Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci 
pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno 
zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. 
Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě 
stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 

Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v 
předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj 
svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
roztloukat horninu dnem lopaty, urovnávat terén otáčením lopaty, vytrhávat 
koleje pracovním zařízením stroje. 

Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, 
kde nehrozí sesuv zeminy. 

Při práci více stroj ů bude provád ěna stavbyvedoucím nebo mistrem 
koordinace provád ěných prací, aby nebyla ohrožena bezpe čnost osob. 

2.6 Dopravní prost ředky pro p řepravu betonových a jiných 
směsí 

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 

Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 

Autodomícháva če nacouvají z p řilehlé komunikace k plnícímu místu 
čerpadla, které je umíst ěno na 1 parkovišti. Tím že tam nacouvají se 
zároveň i oto čí a budou moci jednodušeji vyjet ze staveništ ě. Během 
betonáže nebudou v tomto prostoru probíhat další pr áce, aby nedošlo 
k ohrožení nezú častněných osob.  
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2.7 Čerpadla sm ěsi a strojní omíta čky 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 
dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například lešení, bednění, 
stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 
zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 
riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 
nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 

Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se 
spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u 
koncovky hadice. 

Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 
obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 
potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 
nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost 
od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

Čerpadlu jsou vyhrazeny dv ě pozice pro betonáž, tak aby kabina řidiče 
byla blíže k objektu SO 102. Tyto pozice zajistí be zpečný p řístup 
k plnícímu místu čerpadla. Pozice čerpadla jsou vyzna čena ve výkrese B 
1.4.   

2.8 Vibrátory 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která 
je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. 
Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou 
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jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru drženou v ruce. 

Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí 
být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k 
používání. 

Vibrátory je možno čistit pouze ve vypnutém stavu.  

2.9 Společná ustanovení o zabezpe čení stroj ů při přerušení a 
ukon čení práce 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné 
v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými 
závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn 
v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 
být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací 
brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním 
do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 
potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání 
opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému 
užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze 
spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 
padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

Pro parkování stavebních stroj ů je vyhrazena plocha naproti bu ňce 
stavbyvedoucího. Obsluha stroj ů po ukon čení práce odevzdá klí čky do 
buňky stavbyvedoucího.  

2.10  Přeprava stroj ů 

Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu 
k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení 
uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise. 
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Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 
tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu 
a dále uvedené bližší požadavky. 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven 
na pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. 

Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní 
se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v 
němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení 
tažného lana nebo jiné nehodě. 

Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo 
stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 
dobu najíždění a sjíždění stroje. 

Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání. 

Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí 
najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena 
opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící 
fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 

Stroje budou skládány a nakládány v prostoru 2 park ovišt ě, kde je 
zpevn ěná a rovná plocha. P ři této činnosti se nebudou v blízkosti 
nacházet žádné jiné osoby, krom ě oprávn ěných. Osoba, která bude 
navádět stroje na a z dopravního prost ředku, bude mít na sob ě 
výstražnou vestu.  
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3  POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A 
PRACOVNÍ POSTUPY 

3.1 Skladování a manipulace s materiálem 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 
konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání 
nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez 
nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce 
nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, 
sklopit, posunout nebo kutálet. 

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, hák nebo držadly musí být vždy 
vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu 
ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 
sebe. 

Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny 
nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty 
podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání 
a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví 
jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna 
bezpečná manipulace s nimi. 

Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země 
nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší 
pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze 
žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem. 
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Pro skladování výztuže a bedn ění je vyhrazená plocha, která je zpevn ěná  
štěrkodrtí a rovná. Skladované prvky budou podloženy p odkladky, aby 
nedošlo k jejich p řípadnému zne čištění. Pro skladování asfaltových pás ů jsou 
vyhrazeny skladovací kontejnery. Asfaltové pásy se skladují ve svislé poloze, 
aby nedošlo k jejich deformaci.  

3.2 Příprava p řed zahájením zemních prací 

Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny 
trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních 
vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, 
popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí 
zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a 
nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních 
výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění 
stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, 
zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření 
k zabránění přítoku vody na staveniště. 

Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 
popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních 
vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných 
podzemních překážek. 

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou 
uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami 
provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou 
zemní práce provádět. 

Do prostoru nov ě budovaného objektu SO 104 nezasahují žádné stávají cí 
sítě. Při budování nových sítí p řed objektem je t řeba jejich vyzna čení, 
kvůli dalším provád ěným výkopovým pracem. Dále p ři provád ění 
odkopávek je stanoveno svahování 1:0,5. Pro odtok p ovrchové vody je 
navržena rýha ve sklonu 3%. Její umíst ění je vyzna čeno na výkrese B 
1.2.   

3.3 Zajišt ění výkopových prací 

Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti 
pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se 
vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost 
menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes 
výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být 
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přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech 
po obou stranách. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 
výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici 
smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený 
usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami 
zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita 
stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 
dokumentaci. 

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup 
a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp 
o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě 
upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

Provedené výkopy se po ukon čení pracovní doby ohrani čí páskou, aby 
byli viditelné a bylo zamezeno pádu do t ěchto výkop ů.  

3.4 Provád ění výkopových prací 

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability 
okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 
delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn 
výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných 
par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek 
stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního 
předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto 
vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná 
zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 
ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z 
výkopu.   Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. 
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Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály 
ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 
neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, 
spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce 
ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou 
odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, 
lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, 
popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn 
výkopů ani sousedních staveb. 

Při provád ění výkopových prací bude stavbyvedoucí provád ět namátkové 
kontroly, zda se dodržují daná p ředpisy.  

3.5 Zajišt ění stability st ěn výkop ů 

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při 
hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k 
sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být 
stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu 
i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 

Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud 
jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní 
klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně 
hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých 
nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze 
ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují 
fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby 
umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací 
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spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, 
napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

Výkopy budou rozší řeny o 600 mm na každou stranu od navrhované 
základové konstrukce. 

3.6 Svahování výkop ů 

Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické 
a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické 
osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné 
sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních 
prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé 
druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při 
změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li 
pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

Podkopávání svahů je nepřípustné. 

Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 
se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

3.7 Betoná řské práce a práce související 

3.7.1 Bednění 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 
každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. 
Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti 
pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy 
v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 
možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 
části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O 
předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 
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3.7.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti 
pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými 
prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 
bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení 
popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 
v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla. 

Obsluha čerpadla se dohodne s osobou provád ějící ukládání betonové 
směsi na znameních, kterými se budou dorozumívat, poku d na sebe uvidí. 
V dalším p řípadě budou vybaveny vysíla čkami.    

3.7.3 Odbedňování 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 
předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození 
konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 
hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. 
Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m 
odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá 
na demontovaných částech bednění a podpěr. 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob. 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa 
tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

Bedn ění se uloží na ur čenou skládku, ze které se bu ď použije p ři dalších 
bednících pracech nebo se pouze odveze ze staveništ ě.  
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3.7.4 Práce železářské 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

3.8 Montážní práce 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a 
odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní 
pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení 
fyzických osob a konstrukcí. Fyzické osoby provádějící montáž při ní 
používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v 
technologickém postupu. 

Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti 
fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit 
k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to 
technologický postup montáže. 

Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní 
dokumentace výrobce. 

Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 

Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do 
stavby zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky 
stanoví technologický postup montáže. 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být 
zajištěno bezpečné skladování zbývajících dílců. 

Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního 
právního předpisu. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena 
zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
překročena nosnost použitého zařízení. 
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Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, 
zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby 
stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. 

Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 

Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž 
osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto 
dílců působením větru. 

Montáž systémového bedn ění se bude řídit dle technických list ů a 
postup ů výrobce daného bedn ění.   

3.9 Svařování a nah řívání živic v tavných nádobách 

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic 
v tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. 

Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 
svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 
opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, 
musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 

Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 

Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 



104 

 

Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s 
rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 
technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

Svařování výztuže m ůžou vykonávat osoby, které mají platný svá řečský 
průkaz.  

4  NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 SB. 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k 
jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich 
provádění 

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo 
zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m. 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například 
ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a 
dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

Ochranu proti pádu není nutné provádět 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, 
pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou 
ochranou proti pádu, například zábranou6) umístěnou ve vzdálenosti nejméně 
1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
směru nepřesahují 0,25 m, 

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 
m pod korunou vyzdívané zdi. 

Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 
půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po 
jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí 
nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany 
proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob 
nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad 
podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 
m. 
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Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 
zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné 
proti prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo 
technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo 
provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu 
není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití 
(vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní 
situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a 
zdraví zaměstnanců.  

Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 
povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, 
a o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, 
popřípadě zaměstnavatele. 

4.1 Zajišt ění proti pádu technickou konstrukcí 

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 
musí umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 
výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a 
přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu.  

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 
použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců 
při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze 
v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací. 

Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 
2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn 
proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 
vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 



106 

 

považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak. 

Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

Při montáži bedn ění se na n ěj umístí pochozí ochranné lávky, které budou 
sloužit i jako ochrana proti pádu p ři vázání výztuže a následné betonáži. 
Po odstran ění bedn ění se na konstrukci p řišroubují ocelové ty če s oky, ve 
kterých budou zasunuty prkna jako provizorní zábrad lí během výstavby.  

4.2 Používání žeb říků 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné 
a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž 
se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 

Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být 
menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 
musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
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zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 
pro výstup a sestup. 

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány 
tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné 
žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. 
Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 

Žebříky budou použity k výstupu na budovanou stropní ko nstrukci. Dále 
se ze žebříků bude montovat bedn ění, pokud to nebude možné provést 
z lešení. 

4.3 Zajišt ění proti pádu p ředmětů a materiálu 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 
ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci. 

4.4 Zajišt ění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit. 

Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 

a) vyloučení provozu, 

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
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c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 
m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro 
práce nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený 
prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m 
při práci ve výšce od 3 m do 10 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

Vyznačení ohroženého prostoru provede mistr výstražnou pá skou ve 
vzdálenosti 1,5 m od objektu, jen po dobu nezbytn ě nutnou, aby nebyla 
omezen další postup výstavby.  

4.5 Dočasné stavební konstrukce 

Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 
průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 
Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 
být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být 
odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability 
kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním 
obsaženým v české technické normě. 

V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 

a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 
únosnost je staticky prokázána, 

b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k 
základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje 
stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti 
náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; 
jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána 
statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
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e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 

f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 
použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní 
ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 

h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 
(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 

Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 
části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a 
označen bezpečnostními značkami. 

Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající 
na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení 
dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště 
nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje 
úprava nosných částí do přepravní polohy. 

Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 
Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 
odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci 
a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené 
činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a 
dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností. 

Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 
výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky 
o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic 
dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 

Jako do časné stavební konstrukce zde bude použito hliníkové  skládací 
lešení. Lešení bude použito p ři montáži bedn ění a dále p ři natavování 
asfaltových pás ů na svislé ŽB st ěny.  
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4.6 Shazování p ředmětů a materiálu 

Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 

Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 

Shazovat z výšky se budou pouze odpadové materiály z předchozí 
pracovní činnosti. P ři shazování zajistí jeden pracovník prostor pro dop ad 
materiálu, aby nedošlo k ohrožení osob.   

4.7 Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s -1 (síla větru 6 stupňů Bf), 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

4.8 Krátkodobé práce ve výškách 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z 
konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů 
ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud 
zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 
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4.9 Školení zam ěstnanc ů 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prostředků.  
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1  OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 Základní údaje 

Název stavby  : Lyžařský areál Červená Voda – Buková Hora 

      Stavba 1 – Lanová dráha  

Místo stavby   : Červená Voda – Mlýnický Dvůr, parcela č. 230/8 

Kraj    : Pardubický 

Katastrální území  : Mlýnický dvůr   

Charakter stavby  : Novostavba 

Účel stavby   : Objekty zázemí lyžařského areálu 

Zpracovatel dokumentace : SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

     U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 

Investor            : Skipark Červená Voda s.r.o.   

      Šedivská 844, 561 51 Letohrad 

1.2 Popis stavby 

Objekty dolní stanice LD – SO 102 a objekt vybavenosti SO 104 tvoří 
vzájemnými vazbami propojený ucelený blok – nástupní uzel na LD. Z tohoto 
důvodu je stavební a konstrukční část projektována dohromady pro oba 
stavební objekty.  

SO 102 – Objekt dolní stanice LD 

V objektu je umístěna nástupní, výstupní plocha včetně vlastní technologie 
pohonné a napínací jednotky LD, dále obslužný velín, depo vozů sedaček. 
V suterénní části objektu je dále umístěno provozní zázemí LD a areálu, garáže 
techniky na úpravu sněhu a ošetřovna první pomoci.  

Třípodlažní objekt má konstrukci ze železobetonu ve spodních úrovních, 
střecha nad depem a nad vlastní stanicí LD má ocelovou konstrukci a střechu 
z trapézového plechu. 

SO 104 – Objekt vybavenosti 

Polozapuštěný objekt navazující na dolní stanici LD vytváří svojí střechou       
dostatečně velkou a klidnou plochu dojezdu sjezdovky a nástupu na LD. 
Součástí objektu je propojovací kryté venkovní schodiště z přístupové plochy na 
nástupní plochu dopravního zařízení. 
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SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Objekt dolní stanice LD je situován v terénním zářezu otevřeném východním 
směrem. Konstrukce spodní stavby je monolitická jednopodlažní krabicová 
s vloženými sloupy, průvlaky a deskou, podrobněji popsáno v konstrukční části 
projektu. Zastřešení nástupního prostoru a depa vozů lanové dráhy je navrženo 
z ocelové nosné konstrukce, střešní plášť tvoří trapézový plech na ocelových 
nosnících. Stejný konstrukční systém je použit na objektu vybavenosti včetně 
zastřešení schodiště na lyžařské náměstí, které je zastřešeno trapézovým 
plechem jako depo vozů lanové dráhy a nástupní prostor na lanovku. 

2  POSOUZENÍ STAVBY V RÁMCI EIA 

Stavba byla podrobně hodnocena z hlediska vlivu na životní prostředí v procesu 
EIA a následně jsou uvedeny podmínky tohoto hodnocení, která je nutno 
během výstavby a dalšího užívání dodržet.  

Podmínky fáze přípravy jsou respektovány a zahrnuty v projektové 
dokumentaci. 

Jelikož se stavba nachází v ptačí oblasti Králický Sněžník soustavy Natura 
2000 je třeba dále respektovat následující opatření.    

Vyloučit pojezdy stavební techniky vně vymezeného areálu. Také při 
výkopových pracích vedení infrastruktury v maximální míře omezit plochu 
dotčenou pojezdy. Narušené plochy budou neprodleně osety travní směsí. 
Cílem je v maximální míře šetřit stávající trvalou vegetaci. 

Realizační fáze projektu bude probíhat pod dohledem biologického stavebního 
dozoru. Tato odborně způsobilá osoba bude stanovena dohodou orgánu 
ochrany přírody a investora. 

2.1 I.Podmínky pro fázi p řípravy 

Zneškodňování splaškových odpadních vod řešit jejich napojením splaškovou 
kanalizací na obecní kanalizaci a ČOV s tím, že s ohledem na sezónní výkyvy 
v produkci splaškových vod bude příslušnému vodoprávnímu úřadu doložena 
funkčnost návazné ČOV.    

Odvod srážkových vod z parkoviště a popřípadě dalších ploch, které mohou být 
znečištěny úkapy ropných látek z vozidel, řešit přes vhodný odlučovač ropných 
látek.    

Odvádění srážkových vod řešit přes vhodně dimenzované retenční zařízení.    

Zajistit provedení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu, včetně 
radonového průzkumu, a na základě posouzení stability svahů dořešit umístění 
a způsob zakládání podpěr lanové dráhy (podpěry nebudou zakládány na 
přirozených skalních výchozech) a popřípadě protiradonovou ochranu 
příslušných objektů.    
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S ohledem na výsledky inženýrsko-geologického průzkumu a vyhodnocení 
srážek a odtoku při tání sněhu dořešit dostatečně dimenzovaná technická 
(příčné svodnice) a biologická protierozní opatření (zatravnění).    

Na základě podrobného hydrogeologického průzkumu upřesnit údaje o hladině 
podzemní vody v prostoru dolní a horní stanice lanové dráhy a posoudit možné 
ovlivnění podzemní vody.    

Precizovat problematiku nakládání s odpady s důrazem na předcházení vzniku 
odpadů a přednostní využívání odpadů, upřesnit jednotlivé druhy a množství 
odpadů pro fázi výstavby a provozu a předpokládaný způsob jejich využití, resp. 
odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.    

Ve spolupráci s „biologickým stavebním dozorem“ stanoveným orgánem 
ochrany přírody a orgánem státní správy lesů zajistit zpracování harmonogramu 
prací jednotlivých etap výstavby s ohledem na charakter jednotlivých 
prováděných prací a aspekty ochrany přírody.    

Zajistit, aby v rámci plánu organizace výstavby byl zpracován i soubor opatření 
v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní 
prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, a to zejména se zaměřením 
na:    

Dodržení harmonogramu prací jednotlivých etap výstavby s akcentem na 
požadavek, aby výkopové a zemní práce, při kterých by bylo zásadně dotčeno 
stávající přírodní prostředí, byly realizovány mimo období reprodukce 
živočišných druhů a podle podmínek stanovených v příslušných výjimkách.  

Organizaci výstavby a používání hlučných mechanizmů tak, aby bylo zajištěno 
splnění hygienického limitu hluku ze stavební činnosti. 

Minimalizaci vlivů na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí 
lesa.  

Nenarušování faktorů pohody zejména omezením výstavby, resp. hlučných 
prací, včetně dopravní obslužnosti stavby, na denní dobu. 

Situování zařízení staveniště mimo blízkost obytných a rekreačních objektů a 
v dostatečné vzdálenosti od bezejmenného přítoku Březné, včetně opatření 
k zabránění narušení nivy a břehových porostů a opatření k zabránění 
parkování a údržby mechanizmů a skladování látek, které mohou ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, v blízkosti toku. 

Vyloučení, popřípadě maximální omezení pojezdů těžké mechanizace 
v lokalitách označených v biologickém hodnocení č. 18, 29, 30, 31, 33, 42, 46, a 
48.    
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Sledování technického stavu stavebních a dopravních mechanizmů, zejména 
z hlediska exhalací, hlučnosti a úniku ropných látek (včetně využívání 
záchytných van při odstávce mechanizmů). 

Omezování mezideponií a skladování prašných materiálů. 

Omezování sekundární prašnosti skrápěním, zejména při nepříznivých 
klimatických podmínkách. 

Zajištění zaplachtování vozidel přepravujících sypké a prašné materiály. 

Nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních 
vod. 

Zamezení skladování látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod, na plochách staveniště. 

Opatření k dodržení podmínek ochrany vodního zdroje Mlýnický Dvůr. 

Řešení splaškových vod, např. použitím mobilního WC. 

Použití biologicky degradovatelných olejů pro mobilní techniku s otevřeným 
okruhem mazání. 

Plán opatření pro případ úniku látek, které mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod. 

Zajištění vhodných sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků látek, 
které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (možnému 
havarijnímu znečištění vodního prostředí zabránit instalací norné stěny). 

Vhodné nakládání s odpady (včetně třídění odpadů a specifikace míst pro 
shromažďování odpadů), s důrazem na nakládání s nebezpečnými odpady, 
s tím, že ve smlouvě s dodavatelem stavby bude jednoznačně stanoveno, který 
právní subjekt bude původcem odpadů, které při stavbě vzniknou. 

Harmonogram dopravy, řešení případných dopravních omezení a přepravní 
trasy s využitím stávající sítě komunikací a přístupových cest. 

Výběr vhodného místa pro dočasné uložení půdy, která bude zpětně využita pro 
úpravu vegetačních ploch.    

Zajištění očisty vozidel vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a 
popřípadě i včasného čištění znečištěných komunikací.    

Včasnou realizaci protierozních opatření.    

2.2 II.Podmínky pro fázi realizace 

Výstavbu zahájit až po napojení Mlýnického Dvora na veřejný vodovod z obce 
Červená Voda, rekonstrukci místní komunikace a vybudování jednostranného 
chodníku.    
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Před prováděním zemních prací poučit příslušné osoby o postupu ve vztahu 
k event. archeologickým nálezům a zahájení těchto prací předem ohlásit 
příslušnému orgánu státní památkové péče. V případě zjištění archeologického 
nálezu přerušit práce, nález zajistit proti ztrátě, poškození nebo zničení a nález 
ohlásit orgánu státní památkové péče.    

Z důvodu zamezení škod při výstavbě zajistit provádění „biologického 
stavebního dozoru“ v pravidelných intervalech po dobu výstavby. Tento dozor 
bude prováděn odborně způsobilou osobou schválenou orgánem ochrany 
přírody a orgánem státní správy lesů a tím, že bude zajištěna pravidelná účast 
vlastníka lesa, odborného lesního hospodáře a zástupce státní správy lesů 
(podmínky a kompenzační opatření budou plněny ve spolupráci s „biologickým 
stavebním dozorem“).    

Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru opatření v etapě 
výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní prostředí, 
veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a zabezpečit důslednou průběžnou 
kontrolu plnění příslušných opatření.    

Nakládání s  nátěrovými hmotami podřídit charakteristikám podle 
bezpečnostních listů těchto látek a eliminovat jejich úniky do životního prostředí.    

V případě úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodleně adekvátní sanační 
práce.    

Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních druhů rostlin či 
plevelů zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou 
rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.    

Ke kolaudačnímu řízení předložit specifikaci druhů a množství odpadů 
z výstavby a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.    

Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů:  

Stavba nemá speciální řešení z výše uvedených požadavků 

Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 

realizované stavby:  

Stavbou nevznikají nová ochranná a bezpečnostní pásma s výjimkou pásem 
tras inženýrských sítí v parametrech dle příslušných technických norem. 
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3  NAVRHOVANÁ OPAT ŘENÍ 

3.1 Staveništ ě 

Staveniště je napojeno na splaškovou kanalizaci. Jsou zde vyhrazeny prostory 
pro skládku materiálu a dále pro parkování strojů po ukončení činnosti. Vedle 
buněk pro pracovníky budou umístěny kontejnery na odpad. Ve svahu na 
prováděnými výkopy a deponií se vytvoří rýha, zabezpečují odvod povrchových 
vod. Nad touto rýhou nebudou prováděny v rámci dané technologické etapy 
žádné další práce, a je možné tuto rýhu zaústit to stávající vodoteče.  

3.2 Ochrana okolí od prachu a hluku 

Při použití více strojů naráz je potřeba minimalizovat jejich výsledný hluk, tak že 
se přeruší nějaká činnost a bude pokračovat po ukončení předcházejí činnosti 
strojů. Když bude horké počasí bez srážek je třeba zajistit skrápění přilehlé 
komunikace až do obce Mlýnický Dvůr. Ke skrápění bude použit cisternový vůz, 
který se na tuto činnost najme u technických služeb v Králíkách vzdálených cca 
10 km. Dále je třeba skrápět prašné činnosti a plochy staveniště, zda se na nich 
bude pohybovat mechanizace.  

3.3 Ochrana proti úniku kapalin a zne čišťování okolí 
vozidly 

Pokud vozidla budou opouštět staveniště na hlavní komunikace, musí dojít 
k jejich očištění vysokotlakým přístrojem. Očištění se bude provádět pouze na 
kolech vozidla, případně dalších částech, pokud to bude situace vyžadovat, ale 
zároveň musí být čištění minimalizováno v okolí agregátů a dalších součástí 
kde hrozí únik kapalin, aby nedocházelo ke kontaminaci okolní zeminy.  Dále se 
nesmí k mytí agregátů a dalších součástí používat nafta, či jiné chemické látky. 
Pokud dojde k úniku kapalin musí se neprodleně provést opatření, aby se 
minimalizovala kontaminace zeminy. Zeminu je nutno posypat sorbentem Sytec 
10 a následně odtěžit a nechat bezpečně zlikvidovat. Dále se pod místo kde 
dochází k úniku položí úkapová vanička se sorpční náplní. Při odstávce vozidla 
se budou pod problematická místa pokládat holá úkapová vanička bez náplně a 
ostraha staveniště bude provádět kontrolu strojů, zda nedochází k úniku. Každé 
vozidlo pochybující se na staveništi bude mít tento sorbent a úkapovou vaničku. 
Vozidla se budou pohybovat pouze se vyhrazeném prostoru staveniště a po 
trase na mezideponii ornice a zpět.  
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3.4 Odpady 

Během realizace se budou odpady třídit dle vyhlášky č 381/2001Sb. 
Rozlišujeme ostatní odpady O a nebezpečné odpady N. Ke třídění budou na 
stavbě umístěny vhodné a označené nádoby a kontejnery na tento odpad. Dále 
bude vedena stavbyvedoucím evidence odvážených odpadů. Nebezpečný 
odpad 17 05 03 vznikne pouze kontaminací zeminy unikajícími látkami 
z vozidel. S odpadu bude nakládáno ve smyslu zákona č 183/2001 Sb. 
S vyhlášky č 383/2001 Sb. Vzniklé odpady se budou odvážet k dalšímu 
zpracování do sběrného dvora EKOLA České Libchavy. Sběrný dvůr je vzdálen 
cca 50 km.  

 

15 01 02 Plastové odpady O 
17 00 01  Dřevo O 
17 01 01 Beton O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01  Asfaltové a jiné směsi obsahující dehet O 
17 04 05 Ocel a železo O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
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1  OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

1.1 Základní údaje 

Název stavby  : Lyžařský areál Červená Voda – Buková Hora 

      Stavba 1 – Lanová dráha  

Místo stavby   : Červená Voda – Mlýnický Dvůr, parcela č. 230/8 

Kraj    : Pardubický 

Katastrální území  : Mlýnický dvůr   

Charakter stavby  : Novostavba 

Účel stavby   : Objekty zázemí lyžařského areálu 

Zpracovatel dokumentace : SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

     U Besedy 414/8, 460 02 Liberec 3 

Investor            : Skipark Červená Voda s.r.o.   

      Šedivská 844, 561 51 Letohrad 

1.2 Popis stavby 

Objekty dolní stanice LD – SO 102 a objekt vybavenosti SO 104 tvoří 
vzájemnými vazbami propojený ucelený blok – nástupní uzel na LD. Z tohoto 
důvodu je stavební a konstrukční část projektována dohromady pro oba 
stavební objekty.  

SO 102 – Objekt dolní stanice LD 

V objektu je umístěna nástupní, výstupní plocha včetně vlastní technologie 
pohonné a napínací jednotky LD, dále obslužný velín, depo vozů sedaček. 
V suterénní části objektu je dále umístěno provozní zázemí LD a areálu, garáže 
techniky na úpravu sněhu a ošetřovna první pomoci.  

Třípodlažní objekt má konstrukci ze železobetonu ve spodních úrovních, 
střecha nad depem a nad vlastní stanicí LD má ocelovou konstrukci a střechu 
z trapézového plechu. 

SO 104 – Objekt vybavenosti 

Polozapuštěný objekt navazující na dolní stanici LD vytváří svojí střechou       
dostatečně velkou a klidnou plochu dojezdu sjezdovky a nástupu na LD. 
Součástí objektu je propojovací kryté venkovní schodiště z přístupové plochy na 
nástupní plochu dopravního zařízení. 
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2  ZEMNÍ PRÁCE 

2.1 Vstupní kontrola 

Převzetí geodetických bod ů - kontrola geodetických bodů se provádí  
opakovaným měřením (druhým vytyčením) výškopisných a polohopisných bodů 
s přibližně stejnou přesností a nebo použitím kontrolních prvků. Kontrola je 
součástí vytyčení a výsledek je vyrovnaná hodnota. Kontrola se provádí 
stejným postupem se stejnými přístroji a pomůckami (běžný postup při 
vytyčování;). Kontrola se provádí jiným postupem s obdobnou přesností; 

pomocí kontrolních geometrických prvků, při tomto postupu se musí zajistit 
úplnost kontroly, např. zaměřením dalších geometrických prvků. 

Převzetí staveništ ě – staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, 
volné, přístupné a prosté nároků třetích osob a to se schválenou a ověřenou 
projektovou dokumentací. Musí být vytyčeny komunikace a veřejné sítě s 
příslušnými ochrannými pásmy a připojovacími body pro odběr potřeb zařízení 
staveniště a provádění stavebních prací. Dále je předána hlavní polohová čára 
s hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému vytyčení jednotlivých 
objektů. Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména pokud jej 
nevytváří viditelná a nesporná hranice jako je např. komunikace, zástavba, 
oplocení apod. 

Vytyčení stávajících sítí  - kontrola polohy vyznačení všech stávajících 
inženýrských sítí a podzemních vedení dle podkladů dodaných od správců sítí. 
Kontrola je prováděna v blízkosti navrhovaných staveb a přípojek vizuálně a 
přeměřením pomocí pásma. 

Připravenost staveništ ě – na základě dokumentace, kterou jsme obdrželi při 
převzetí staveniště, zkontrolujeme oplocení staveniště, jeho výšku a 
neporušenost, dále dostatečné osvětlení staveniště, zejména pokud se budou 
stavební práce provádět mimo sezónu či do pozdních večerních hodin. 
Zkontrolujeme přístupnost a funkčnost hygienického zázemí a jeho dostatečnou 
kapacitu. Jako poslední provedeme kontrolu rozměrů vjezdu a výjezdu na 
staveniště kvůli dostupnosti potřebné stavební mechanizace na staveniště a 
zkontrolujeme únosnost staveništních komunikací. 

2.2 Meziopera ční kontrola  

Skrývka ornice  - je nutno dodržovat max. výšku a navršení snímané vrstvy. 
Tloušťka snímané ornice je 300 mm a max. výška navršení snímané vrstvy je 
1,5 m. Tloušťka snímané ornice je kontrolována hlavním stavbyvedoucím 
vizuálně a měřením v průběhu a na konci této činnosti.  

Vytyčení jámy  - je nutno zřídit a zkontrolovat vyvápnění, osazení laviček a dva 
polohopisné body nebo alespoň jednu směrovou přímku. Kontrola je provedena 
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vizuálně a následně i teodolitem. V průběhu stavby se provádí kontrola všech 
geodetických značek, zda-li nedošlo k jejich poškození. 

Výkopy jámy  - kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrolu 
výkopových prací provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. 
Stavbyvedoucí je povinen zajišťovat skutečný stav výkopů měřením pomocí latě 
a nivelačního přístroje. Při kontrole správnosti provedení výkopu stavební jámy 
je tolerována odchylka délková a šířková max. +/- 50 mm. Odchylka při realizaci 
dna výkopu max. +/-  42 mm.  

Svahování jámy  - kontrola se provádí vizuálně a následně měřením v průběhu 
provádění výkopových prací a po jejich dokončení. Sklon svahu je závislý na 
druhu zeminy a jejich fyzikálních vlastnostech. V průběhu kontroly během prací 
nesmí být ohrožena bezpečnost či zdraví pracovníků. Přesnost svahování 
kontrolujeme třímetrovou latí, pod kterou smí být prohlubně max. 50 mm, 
případně dmax * 0,3 mm /směrodatná je vyšší hodnota). 

Výkopy rýh  - kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů 
výkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a 
poloha výkopu se kontroluje pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou 
rozměrovou odchylkou +/- 50 mm a rovinnost 3 m latí pod kterou je dovolená 
hloubka prohlubně max. 50 mm. 

Stabilita svislých st ěn výkopu  - u nepažených stěn kontrola rovinnosti stěn 
výkopu latí délky 3 m s dovolenou odchylkou, kterou stanoví geolog v závislosti 
na druhu zeminy a jejich fyzikálních vlastnostech.  

Inženýrsko-geologický pr ůzkum  - v průběhu výkopových prací je nutno 
kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem na její fyzikální vlastnosti a v případě 
jakýchkoli pochybností sjednat nápravu povoláním geologa, který zhodnotí 
situaci a případně navrhne nápravná opatření. O těchto případných zjištěných 
odlišnostech a nápravných opatřeních musí být proveden zápis do stavebního 
deníku, případně i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou 
firmou. 

Odvodn ění staveništ ě - kontrola správně provedené rýhy a její zaústění do 
stávající vodoteče. Případné provedení další opatření proti protékající vodě.  

2.3 Výstupní kontrola 

Geometrie zemních prací  - kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, 
hloubených zářezů, rýh a šachet musí být vykonány s přesností mezních 
odchylek +30 mm a -50 mm nebo -0,75 * dmax v mm od projektovaného tvaru 
(směrodatná je vyšší hodnota). Kontrola úpravy pláně dna výkopů, na které má 
být vybudovaná zpevněná plocha, a horních ploch násypů musí být zhotovena 
s přesností mezních odchylek +/- (40+dmax * 10exp-1) v mm od projektované 
výšky. 
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Čistota základové spáry  - základová spáry musí být čistá, srovnaná, 
nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky 
poškozená. Při zjištění nedostatků je nutno poškozenou vrstvu odstranit.  

Ochrana základové spáry  - je nutno zkontrolovat tloušťky vrstev pro ochranu 
základové spáry, což je 50 mm vrstva betonu třídy C12/15 nebo 100 mm vrstva 
zeminy, která se odstraňuje bezprostředně před betonáží podkladního betonu. 

 

3  MONOLITICKÉ ZÁKLADY 

3.1 Vstupní kontrola 

Kontrola PD - Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové 
dokumentace. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným 
projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí 
stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku.  

Kontrola zemních zkoušek - Statické zatěžovací zkoušky deskou. Lehká 
rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou HMP LFG. Kontroluje se 
dosažená minimální únosnost zeminy v porovnání s požadovanou hodnotou 
projektanta.  

Kontrola základové spáry - Kontrolujeme zejména výškové a polohové 
vytyčení dle PD. Kontrolujeme začištění ZS. Kontrolujeme konzistenci podkladu 

Kontrola materiálu – beton – Kontrolujeme dodací list  - čas výroby BS, čas 
dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, konzistence, přísady, rychlost 
nárůstu pevnosti) – označení. Atest betonárky, Množství BS, Zkouška 
konzistence – Sednutí kužele. Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 
odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a 
podkladní deska se navlhči a položí na rovinou plochu. Forma se plní ve 3 
vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy 
propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, forma kužele se 
potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku 
sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku 

 

Odchylky ve zkoušce sednutí 

Určená hodnota mm ≤ 40 50 až 90 ≥ 100 

Tolerance v mm ± 10 ± 20 ± 30 

 

Kontrola materiálu oceli - Kontrolujeme množství, druhy a ceny prutů, dle 
dodacích listů a odpovídající PD. Kontrolujeme atest dodávané oceli, pokud 
atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádět žádné zkoušky. Svazky 
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prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem vložky, množstvím a 
vahou svazku. Kontroluje se kvalita popř. míra poškození. Skladování 
jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám výrobců, vždy je ale nutno výztuže 
podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. Všechny dodací listy musí být 
archivovány. 

Kontrola materiálu – bedn ění. Kontrolujeme dodací list s objednacím. 
Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 

3.2 Meziopera ční kontrola 

Kontrola provedení podkladní vrstvy - Kontrolujeme konzistenci, množství, 
způsob ukládání. Minimální tloušťka podkladního betonu. Výškové a polohové 
uložení podkladní vrstvy v náhodných bodech. 

Kontrola montáže bedn ění – Kontrolujeme polohu a tvar dle PD, přeměřením 
pomocí pásma, či vizuálně dle bodů daných geodetem. Kontrola stability, 
kontrolujeme pomocí síly – zjišťujeme pevnost proti rázům padajícího betonu 
Kontrola rovinnosti, pomocí vodováhy. Kontrola nanesení odbedňovacího oleje.  

Kontrola osazení výztuže – Kontroluje polohu a tvar dle PD, včetně počtů a 
druhů profilů, (kontrolujeme i příložky). Kontrola úplnosti a celistvosti armokošů. 
Kontrola osazení do bednění a ukotvení ve správné poloze. Kontrola počtu a 
osazení výpichů výztuže na navazující konstrukce. Kontrola krytí vložek výztuže 
betonovou směsí. Kontrola počtů a velikosti distančních prvků. Kontrola 
pevnosti a způsobu vázaní prutů. Kontrola čistoty (koroze, mastnota…). 
Kontrola povrchové teploty výztuže (min. 5°C). Odch ylky: Poloha jednotlivých 
prutů výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, mezi rozdělovací 
výztuží v jednom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 
předepsaných v PD o více jak ±20% nejvíce však o 30mm. 

Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí překročit 
± 30mm 

Odchylky os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí 
překročit ± 5mm při průměru prutů do 40mm a ± 10mm při průměru větším než 
40mm  

Kontrola provád ění betonáže – Kontrolujeme: Konzistenci, sednutí kužele. 
Pevnost betonu v tlaku. Množství, dle objednacího a dodacího listu. Způsob 
ukládání, nesmí se ukládat z výšky větší než 1,5m nad hladinou betonáže. 
Způsob hutnění – dodržování hutnících předpisů. Výškové a polohové uložení 
BS dle PD. Rovinnost a poloha bednění během a po ukládání BS do bednění. 
Vlivem rázového zatížení by mohlo docházet k vybočení stěn či posunutí 
v základové spáře. Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332 - odebere se 
vzorek čistého betonu podle ČSN EN 12350-1, během delšího betonování 
odebíráme vzorek minimálně 3x, při betonáži více mixů odebíráme více vzorků. 
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Z tohoto vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou 
strany oka nevýše 6,3mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se 
její teplota a teplota okolního prostředí, Pro jednu zkoušku se malta vloží do 
dvou forem, ve kterých se náležitě zhutní Formy se naplní tak, aby povrch 
zhutněné malty byl asi 10mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou 
odsát z povrchu odlučovanou vodu). K zamezení vypařování vody se vyplněná 
forma přikryje víkem nebo vlhkou tkaninou Do zhutněné malty ve formě se 
rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), která je potřebná k 
zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s. Pro měření se používá nejprve 
váleček s tlačnou plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se 
zatlačuje váleček s menší plochou 25mm2 penetrační odpor (MPa) se vypočítá 
jako změřená síla (N) na jednotku plochy (mm2). 

Kontrola ošet řování mladého betonu - Ošetřování  v době, kdy je beton 
v bednění není potřeba jej zavlažovat. Po odbednění je beton třeba ochlazovat 
a zvlhčovat po dobu vývinu hydratačního tepla tj. minimálně 12 hodin, za 
předpokladu , že doba tuhnutí není delší než 5 hodin a teplota povrchu betonu 
se rovná nebo je větší než 5°C. P ři snížení teplot pod hranici danou 
technologickým předpisem, běžně však 5°C, je nutno beton udržovat v nejmén ě 
minimální teplotě. Používáme zahřívací stany, či přímé zahřívání betonu. Větší 
plochy vystavené slunečnímu záření přerývat vlhkou geotextílií. 

Kontrola odbedn ění - Pevnost betonu pro odbednění (běžně 70% krychelné 
pevnosti) měříme přenosným Schmidtovým kladivem. Dále sledujeme 
znečistění, poškrabání, porušení bednících dílců, pro další použití. 
Kontrolujeme porušení betonové konstrukce vlivem bednění (nerovností, 
přilnavostí, vadami bednění). 

3.3 Výstupní Kontrola 

Kontrola rozm ěrů a tvarů konstrukce - Přeměření polohy pásmem a 
vizuálně, kontrola dle PD. Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukcí pomocí 
vodováhy, povolená odchylka 5 mm na 2 m. Kontrola úhlů. Vizuální kontrola 
betonové konstrukce, jejího vzhledu jsou li požadovány určité vzhledové 
parametry (pohledové betony) sledujeme především velikost hnízd, nerovnosti. 

Kontrola pevnosti betonu - Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za 
dobu betonování, přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 
násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do 
zkušebních forem ( krychle o hraně 150mm) a zhutní se ( vibrátor, vibrační stůl, 
propichovací tyčí) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým 
druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve 
formě v prostředí o teplotě cca 20 °C ± 5 °C minimáln ě 16 hodin a nejvíce 3 
dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do 
vody o teplotě 20 °C ± 2 °C nebo do prost ředí s relativní vlhkosti vzduchu větší 
nebo rovnou 95 % a teplotě 20 °C ± 2 °C. 
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Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje. Údaje 
o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, 
stáři, velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 

 

4  MONOLITICKÝ SKELET 

4.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace, technologického po stupu  - Projektová 
dokumentace bude zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou 
legislativou. Bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle 
platné legislativy. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému 
skeletu. Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí 
staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím 
spojené (kompletnost projektové dokumentace). V případě jakýchkoliv 
pochybností je stavbyvedoucí povinen problém projednat s investorem a 
provést dodatečné prověření.  

Kontrola a p řejímka staveništ ě - Při přejímce se prochází podmínky smlouvy 
o dílo, stav staveniště, v jakém se nachází a ohraničení staveniště. Dále se 
kontrolují např. inženýrské sítě (zdroj el. energie, vody), zpevněné plochy (pro 
jeřáb,skládky,komunikaci) a umístění buněk. O převzetí staveniště provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  

Kontrola klimatických podmínek - Tato kontrola je zaznamenávána hlavním 
stavbyvedoucím každý den realizace skeletu.  Jedná se o zápis do stavebního 
deníku aktuálního počasí - povětrnostní podmínky, teplota.  

Kontrola základových konstrukcí - Především se kontrolují hlavní rozměry 
vytyčeného objektu v modulové síti – výsledky kontroly montážní roviny 
základových konstrukcí zejména v modulové síti sloupů – výsledky kontroly 
vyčnívající výztuže, kování a podobných konstrukčních prvků zabudovaných v 
základech. Musí být dosaženo min. 70% předepsané krychelné pevnosti betonu 
základových konstrukcí, než se bude pokračovat v betonáži konstrukcí nad 
základy. 

Kontrola vstupních materiál ů - Při použití typového betonu se kontrolují u 
každé dodávky tyto údaje na dodacím listě: jestli beton vyhovuje požadavku 
ČSN EN 206-1, pevnostní třída betonu v tlaku označení stupně vlivu prostředí, 
maximální jmenovitá mez frakce kameniva, stupeň obsahu chloridů, stupeň 
konzistence. Čerstvý beton je stanovený výrobek a jeho výroba ve smyslu 
zákone č. 22/1997Sb. je kontrolována a dozorována třetí nezávislou stranou. 
Proto se vlastnosti dodaného čerstvého betonu nemusí v místě betonáže 
kontrolovat. Kontrola se provádí pouze na základě požadavku objednatele 
(nebo požadavku RPD, TKP apod.). Pokud je tato kontrola požadovaná tak se 
na staveništi provádějí zkoušky dodaného čerstvého betonu. Jedná se o 
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zkoušku: konzistence čerstvého betonu (ČSN EN 12350-2, ČSN EN 12350-
5);obsahu vzduchu v čerstvém betonu (ČSN EN 12350-7);objemová hmotnost 
čerstvého betonu (ČSN EN 12350-6). 

Z dodaného betonu se na staveništi vyrobí zkušební krychle o hraně 150mm, 
na kterých se po 28 dnech tvrdnutí, za normou stanovených podmínek zjišťuje: 

pevnost betonu v tlaku (ČSN EN 12390-3);hloubka maximálního průsaku 
tlakovou vodou (ČSN EN 12390-8);odolnost povrchu betonu proti působení 
vody a chemických rozmrazovacích prostředků (ČSN 73 1326 Změna Z1) 

Kontrola výztuže každého prvku. Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost 
a čistota skladování. Je nutné zkontrolovat jestli druh, profil, počet, délky rovné 
výztuže a ohybů, tvar třmínků a háky, odpovídají projektové dokumentaci. Do 
konstrukcí lze zabudovávat pouze betonářská ocel, jejíž jakost je potvrzena 
hutním atestem. Oceli bez zaručených vlastností lze používat, jen pokud je to 
v projektu výslovně uvedeno ( další požadavky na materiál stanovuje ČSN EN 
13670-1). Nutné je kontrolovat, jestli dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení 
a k deformaci výztužných vložek, které by ovlivnily únosnost konstrukce. Před 
ukládáním výztuže na skládky je nutné zbavit ji nečistot (bláta), mastnoty a 
volné rzi (okartáčovat apod.). Na skládkách je nutné ukládat ocel pro výztuž na 
podložky, oddělené podle druhů a průměrů s výrazným označením.  

Kontrola bedn ění 

a) bednění musí být těsné, aby při ukládání a hutnění betonu nepronikly jemné 
součásti bedněním; před vlastním betonováním je nutné bednění navlhčit; po 
navlhčení bednění se nesmí bednění bortit ani jinak deformovat 

b) bednění musí být dostatečně únosné, tuhé a zabezpečené proti uvolnění a 
posunutí; konstrukčně musí být provedeno tak, aby se dalo snadno a bezpečně 
odstranit, bez poškození vybetonovaných konstrukcí; bednění musí udržet 
beton v požadovaném tvaru až do jeho zatvrdnutí; konstrukce bednění musí 
umožnit postupné odbedňování tak, aby jako poslední mohly být odstraněny 
svislé podpěry, zejména nosných konstrukčních prvků (žeber, trámů, průvlaků) ; 
na staticky náročná bednění je nutné vypracovat projekt podle příslušných 
norem a předpisů, aby účinkem celkového zatížení nevzniklo jeho přetvoření ; 
tvar, funkce, vzhled a trvanlivost betonové konstrukce nesmí být narušeny nebo 
poškozeny vinou nesprávně provedeného bednění nebo při jeho odstraňování; 
pro systémové bednění, jeho skládání, podepření, postup odbedňování a 
podmínky použití musí být zpracován návrh podle zásad a doporučení 
uváděných výrobcem; posuvné bednění musí být provedeno podle předem 
vypracované realizační dokumentace a používáno podle závazného 
technologického postupu 

c) podpěrné konstrukce bednění s rozpětím větším než 10 m, jakož i podpěrné 
konstrukce více zatížené, se provádějí zpravidla kovové; použije-li se vyjímečně 
konstrukce dřevěná (tyčovina), musí být spojena řádnými tesařskými vazbami, 
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ocelovými hmoždíky nebo jinými spolehlivými spoji a zabezpečena proti 
přetvoření vznikajícím zatlačováním jejich jednotlivých částí; podpěrné 
konstrukce bednění musí vyhovovat příslušným normám a předpisům; bednění 
betonových konstrukcí o rozpětí přes 6,0 m musí být provedeno s náležitým 
stavebním nadvýšením (vzepětím), pro zajištění dotvarování, které kompenzuje 
přetvoření bednění a dotlačení jeho podpor působením tíhy čerstvého betonu a 
bednění; není-li toto navýšení předepsáno v projektové dokumentaci, provede 
se v hodnotě 1/300 rozpětí (6 m = 20 mm); 

d) před zahájením betonáže se musí bednění dokonale očistit a důkladně 
navlhčit; v bednění nemají být úlomky, led, sníh, a stojatá voda; sloupy, nebo 
jiné hlubší obedněné prostory, musí mít v nejnižším místě kontrolní otvory 
k odvedení vody a odstranění nečistot a otvory umístěné v potřebné výšce, 
které budou sloužit k zavedení vibračních prostředků do bednění a kontrole 
betonáže; odbedňovací nátěry nesmí narušit jakost povrchu betonu, pevnost 
betonu, přídržnost povrchové úpravy k betonu a nesmí jimi být znečištěna 
výztuž; o kontrole tvaru, rozměrů, tuhosti, těsnosti a připravenosti k betonování 
a jejím výsledku se provede záznam do stavebního deníku 

e) odbedňování a demontáž podpěr se nesmí odstraňovat, dokud beton 
nedosáhne pevnosti, aby nedošlo k poškození povrchů při odbedňování. Pokud 
je bednění částí systému ošetřování betonu, doba jeho odstranění se musí 
přizpůsobit podle klimatických podmínek 

Svislost bednění sloupu 

Svislost bednění sloupu podléhá odchylkám dle výšky jednotlivých sloupů. Tyto 
odchylky stanovuje ČSN 730210-2.: do 2,5 m ± 4 mm, do 4 m ± 6 mm. 

Horní hrana bednění: 

Měřením se provádí kontrola horní hrany bedněni, odchylka může byt dle ČSN 
730210-1 maximálně ± 10 mm. 

Rozměry desky: 

Rozměry odchylek bedněni u monolitické desky dle ČSN 730210-2 jsou určeny 
podle rozměrů konstrukce: do 4 m ± 12 mm, do 8 m ± 15 mm, do 16 m ± 20 mm, 
do 25 m ± 25 mm, do 30 m ±30 mm. 

Vodorovnost bednění: 

V tomto bodě kontrolujeme odchylky vodorovnosti bednění dle ČSN 730210-2: 

Do 4 m ± 6 mm, do 8 m ± 8 mm, do 16 m ± 15 mm. 

Rovinnost a p řipravenost podkladu - Při přejímce pracoviště se kontroluje 
vizuálně a měřením úplnost základových konstrukcí dle projektové 
dokumentace, zda odpovídají tolerancím dle ČSN EN 1090-1a dále se 
kontroluje neporušenost konstrukce. 
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Poloha základu v půdoryse. Kontrola polohy základové patky v půdorysu 
vztažena k sekundárním přímkám ± 25mm. 

Kontrola tvrdosti a jakosti betonu. Specialista provádí kontrolu tvrdosti 
základové patky následným měřením pomocí Schmidtova tvrdoměru. 

Kontrola výztuže vystupující ze zákl. kce - Kontroluje se výztuž, která nám 
vystupuje nad základovou konstrukci. Tato kontrola probíhá vizuálně, je 
kontrolováno, zda výztuž není porušena (ohnuta nebo vytržena). Zda-li je 
vystupující výztuž kompletní (vystupuje-li správný počet prutů o správném 
průměru) a zda-li je její uspořádání shodné s projektovou dokumentací. 
Vystupující výztuž patky bude před připojením k výztuži sloupu zbavena 
mastnoty a povrchové rzi (okartáčováním apod.). 

4.2 Meziopera ční kontrola 

Kontrola armování sloupu - Hlavní stavbyvedoucí, technický dozor investora 
a statik by měli ověřit, zdali bylo užito průměrů prutů udaných dle projektové 
dokumentace. Měli by také ověřit, zdali platí podmínka, že dmin > 0.6 dmax  a zda-
li je minimální délka přesahů prutů alespoň 25 mm. Minimální délka svaru je 
větší z hodnot (30mm , 6x a) kde a je tloušťka svaru. Jmenovité odchylky 
v případě svařované sítě jsou uvedeny v tabulce níže. 

Velikost přesahů, spojek, svarů jsou udávány dle ENV 1992-1_1. 

Výztuž musí být pevně osazena, aby byla zajištěna předepsaná poloha během 
ukládání betonové směsi. Nesmí rovněž bránit náležitému ukládání a 
zhutňování betonové směsi. 

Kontrola bedn ění sloupu  - Nutno ověřit neporušenost povrchu bednění, zdali 
při přesunu na místo nedošlo k poškození bednění vizuální kontrolou. Po 
montáži zkontrolovat tuhost bednění. Bednění musí udržet beton 
v požadovaném tvaru až do zatvrdnutí, spoje musí být dostatečně těsné. Tvar, 
vzhled a trvanlivost kce nesmí být narušena nebo poškozena vinou špatného 
provedení bednění. Pro lepší odbedňování se doporučuje ošetřit povrch 
bednění odbedňovacím nátěrem, který však nesmí působit škodlivě na beton, 
výztuž či samotné bednění. Vnitřní povrch musí být čistý. Při realizaci 
pohledového betonu musí být úprava povrchu taková, aby bylo dosaženo 
požadované konečné úpravy povrchu. Zkontroluje se též, zdali má výztuž uvnitř 
bednění předepsanou vzdálenost (krytí) dle PD přeměřením svinovacím 
metrem.  

Kontrola betonáže sloupu - Kontrola každého přijíždějícího domíchávače zdali 
dováží beton předepsané konzistence a pevnosti zkouškou sednutí kužele, dále 
zkouška zdali není v betonu přítomna větší frakce kameniva, než bylo zadáno 
v PD. Průkazní zkoušky se musí deklarovat před prováděním. Kontrola 
maximální výšky shozu betonové směsi do bednění vizuálně či poměřením 
(nesmí být větší jak 1,5m). Nutno kontrolovat zdali nedošlo k posunutí výztuže 
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uvnitř bednění přeměřením svinovacím metrem. Dokud nemá beton 
dostatečnou pevnost, aby mohl odolávat případným účinkům mrazu, musí mít 
bednění na styku s betonem teplotu větší než 0 oC. Opatření na ošetření betonu 
jsou nutná i v případě vysokých teplot, a nepříznivým klimatickým podmínkám. 
Betonáž musí mít takovou rychlost, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev, 
zároveň se však musí zabránit nadměrnému sedání a přetěžování bednění. 
Hutnění se až na vyjímky provádí ponorným vibrátorem. Hutní se bodově, 
dokud nenastane vytlačení vzduchu z betonu (každé místo asi 3s), nesmí však 
dojít k roztřídění betonu.  

Kontrola odbedn ění - Kontrolu pevnosti provedeme zkouškou krychelné 
pevnosti v laboratoři (užije se betonu, který byl používán na stavbě a nechal se 
ve formě ztvrdnout stejnou dobu, jakou má být odňato bednění). Kontrola 
přímosti hran se provede jednoduše pomocí ocelového úhelníku, přiložením ke 
kontrolované hraně. Kontrola svislosti pomocí vodováhy přiložením na stěnu 
sloupu. 

Bednění - Stojky budou rozmístěny do půdorysu objektu rovnoměrně 
s odstupem od stěn v rozmezí 200-500mm. Rozestupy stojek v prostoru budou 
určeny v závislosti na tl. stropní desky, jejím zatížení a vzdálenosti hlavních 
nosníků. 

Výšková úroveň bednění stropu musí být v souladu s PD. 

Vodorovnost bednění 

V tomto bodě kontrolujeme odchylky vodorovnosti bedněni dle ČSN 730210-2: 

Do 4m ± 6mm, do 8m ± 8mm, do 16m ± 15mm. 

Rozměry desky 

Rozměry odchylek bedněni u monolitické desky dle ČSN 730210-2 jsou určeny 
podle rozměrů konstrukce: do 4m ± 12mm, do 8m ± 15mm, do 16m ± 20mm, do 
25m ± 25mm, do 30m ± 30mm.) 

Během betonáže musí být ve stropní desce v souladu s PD vynechány 
prostupy. Pokud nebude pro zabednění prostupu dostačovat systémové 
bednění, bude použito bednění dřevěné vyrobené přímo na stavbě. 

Před použitím budou plošné bednící prvky opatřeny nátěrem odbedňovacího 
přípravku např.  Separol AR 2 (olej pro dřevo, kov a umělé hmoty) 

Za provedení kontroly zodpovídá stavbyvedoucí a TDI. Provedení kontroly bude 
zapsáno do stavebního deníku. 

Armování stropu - Průměry výztuže budou kontrolovány jak při dodání na 
stavbu tak po zabudování do konstrukce a to zda jsou v souladu s PD. 

Kontrola výztuže před zalitím. Při kontrole výztuže před zalitím je na stavbu 
přizván statik, který dle projektové dokumentace časti statika zkontroluje, zda 
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průměry jednotlivé výztuže jsou správné, zda je veškera vyztuž v předepsaném 
množství dobře uložena. 

Krytí a poloha jednotlivých prutů výztuže. Kontrolu provádí mistr, kdy měřením 
kontroluje vzdálenost krytí výztuže a poloha jednotlivých prutů, která musí být ± 
20% z předepsaných vzdálenosti max. 30mm. Naměřenou vzdálenost 
porovnává s projektovou dokumentaci. 

Vázání a čistota výztuže. Tuto kontrolu taktéž provádí mistr, ručí za správnost 
vázaní výztuže a zajištěni proti posunuti, čistotě výztuže, dostatečném prostoru 
mezi pruty pro uloženi a zhutněni bet. směsi. 

Odchylky polohy výztuže. Odchylky polohy styků a svarů podélných prutů ve 
směru jejich délky ± 30mm. Odchylky polohy os prutů v čelech svařovaných 
koster stykovaných na místě ± 5mm do Ø 40mm. 

O kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 

Betonáž stropu  - Množství a třídy betonové směsi. Množství betonové směsi a 
její konzistence na stavbě kontroluje stavbyvedoucí. Množství se určuje z 
předaných dokladů o dodaní každého domíchávače na stavbě. Třída a 
konzistence se určuje vizuálně a minimálně třikrát týdně odběrem vzorku pro 
laboratorní zkoušky – odebraní vzorku a zhutněni do forem-laboratorní zkoušeni 
ztvrdlého betonu. 

Ukládání a hutnění betonové směsi. Při ukládaní betonové směsi do bedněni se 
kontroluje výška, ze které betonová směs padá. Tato výška nesmi byt větši než 
1,5 m. Hutněni probíhá ponornými vibrátory po etapách. Hutni se bodově, 
každé místo vpichu musi byt hutněno po dobu tři sekund. 

Ošetřování betonové směsi. Betonová směs se musí po betonovaní dále 
ošetřovat vodou, aby nedošlo k dehydrataci, popraskaní, a následné ztrátě 
stability betonu. Při tomto procesu kontrolujeme rovnoměrnost kropeni betonu, 
intervaly, kropeni, které jsou u čerstvého betonu minimálně dvakrát denně a 
možný vznik nežádoucích vad betonu (praskliny, pukliny) 

4.3 Výstupní  

Odbedn ění stropu + kontrola provedení  

Shoda rozm ěrů s PD - Kontrolu provádí spolu se stavbyvedoucím a 
technickým dozorem investora také geodet. Všechny přizvané složky kontroluji 
správnost provedeni všech konstrukci s projektovou dokumentaci, a velikost 
možných odchylek, které vznikly při montáži. 

Poloha, pravoúhlost a rovinnost sloup ů - Stejně jako u předchozího bodu se 
kontroluji polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů. Poloha sloupů v 
půdorysu vztažena k sekundárním + 25mm. Volny prostor mezi sousedními 
sloupy-větší z ± 25mm nebo l/600mm. Pravoúhlost příčného řezu, větší z (0,04a 
nebo 10mm, ale ne vice než 20mm). Kosoúhlost příčného řezu, větší z (h/25 
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nebo b/25 ale ne vice než 30mm). Rovinnost povrchu, celkově na 2m ± 9mm, 
místně na 0,2m ± 4mm. Svislost sloupu-do 2,5m ± 4mm do 4m ± 6mm 
Vodorovnost, rovinnost a prostupy v desce V tomto bodu se kontroluje 
vodorovnost, rovinnost, otvory a odchylky v monolitické desce. Vodorovné 
desky ± (10 +L/500)mm. Úroveň sousedních stropů u podpěr ± 15mm. Rovina 
nejvyššího stropu měřena k sekundární úrovní h do 20m ± 20mm, h do 100m ± 
0,5(h+20mm). Rovinnost povrchu, celkově na 2m ± 9mm, místně na 0,2m ± 
4mm. Otvory a prostupy v desce ± 25mm. 

Kontrola kompletní konstrukce, přejímka stavby. Kontroluje se provedení 
monolitické konstrukce dle projektové dokumentace. Půdorysnou a výškovou 
polohu sloupů, jejich svislost, vodorovnost monolitické desky, úplnost 
konstrukci. Přítomní statik potvrdí statickou správnost a bezpečnost konstrukce. 
Provede se zápis do stavebního deníku o převzetí ucelené časti stavby. 

Kontrola veškeré geometrie - Kontrolu provádí Hlavní stavbyvedoucí a 
technický dozor investora.  Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech 
kcí s projektovou dokumentací, a velikost možných odchylek vzniklých při 
výstavbě musí být menší než dovolená, aby se zabránilo škodlivým účinkům na 
mechanickou odolnost a stabilitu v provozním stavu. 

Kontrolují se polohy, vzdálenosti a možné odchylky sloupů (stěn). Půdorysná 
poloha sloupů vtažená k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha 
sloupů vztažená k sekundárním osám výškovým – např. váhorys. Svislost 
sloupů (stěn). Obdobně se vztahem k osám měří odchylky pro desky, nosníky. 
Dále vodorovnost desky. Rovněž se měří velikosti a poloha prostupů a otvorů 
v kci. Maximální odchylky jsou stanoveny v příloze F normy ČSN EN 13670. 

Přítomný statik potvrdí statickou správnost a bezpečnost kce. Provede se zápis 
do stavebního deníku o převzetí ucelené části stavby. 

 



 

 

Zemní práce 

 

  ozn.  práce popis kontroly zdroj kontrolu 
provedl způsob kontroly četnost 

kontroly 
výsledek 
kontroly 

vyhoví/ 
nevyhoví 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

vs
tu

pn
í 

1 
převzetí geodetických 

bodů 

kontrola geodetických bodů, 
výškopisné i polohopisné 

zaměření stavby 
ČSN 73 0420-1 HSV, TDI 

vizuálně, měření - 
cejchované pásmo jednorázově 

zápis do 
SD     

    

2 převzetí staveniště od 
investora 

převzetí staveniště, předání 
PD a její kontrola 

zákon č. 183/2006 Sb. HSV, TDI vizuálně,přeměření, 
značení. Vše dle PD 

jednorázově zápis do 
SD 

    
    

3 
vytyčení stávajících 

sítí 

průzkum a vyznačení 
stávajících sítí v blízkosti 
navrhovaných staveb a 
inženýrských přípojek 

ČSN 73 6006, ČSN 73 
0202 HSV, G vizuálně, měřením jednorázově 

zápis do 
SD     

    

4 připravenost 
staveniště 

kontrola oplocení a osvětlení, 
hygienického zázemí, vjezdu 

a výjezdu ze staveniště 
TP,  PD HSV vizuální, měřením jednorázově zápis do 

SD     

    

m
ez

io
pe

ra
č
ní

 

5 skrývka ornice 

kontrola tloušťky sejmutí 
ornice , odvoz zeminy a 

uložení na skládku, výška 
uložení ornice 

ČSN 73 6133 HSV vizuálně a měřením opakovaně 
zápis do 

SD     

    

6 vytyčení stavební 
jámy 

kontrola správného vytyčení 
jámy  

ČSN 73 0420-1;2   ČSN 
73 0205 

HSV, TDI, G vizuálně, měření 
teodolitem 

opakovaně zápis do 
SD 

    
    

7 výkopy jámy 

kontrola provádění 
stavebních zářezů jámy, 

kontrola rovinnosti a hloubky 
dna jámy 

ČSN 73 6133, ČSN 73 
1001 HSV, TDI 

měření latí, nivelačním 
přístrojem jednorázově 

zápis do 
SD     

    

8 svahování jámy kontrola sklonu svahované 
stěny zářezu 

ČSN 73 6133 HSV vizuálně, měření jednorázově zápis do 
SD 

    
    

9 výkopy rýh 

kontrola provádění 
stavebních zářezů rýh, 

kontrola rovinnosti a hloubky 
dna rýh 

ČSN 73 6133, ČSN 73 
1001 HSV 

měření pásmem, 
nivelačním přístrojem, 

latí dl. 3 m 
jednorázově zápis do 

SD     

    



 

 

10 
stabilita svislých stěn 

výkopu 
kontrola stability, pevnosti, 

rovinnosti 
ČSN 73 6133, ČSN EN 

12063 HSV 
vizuálně, měření latí 

dl. 3m jednorázově 
zápis do 

SD     
    

11 inženýrsko-
geologický průzkum 

kontrola stejnorodosti 
zeminy, soulad s 

geologickým průzkumem 
ČSN 73 6133 HSV, TDI vizuálně, zkouškami jednorázově 

zápis do 
SD, 

protokol 
    

    

12 odvodnění stavebních 
zářezů 

kontrola provedení 
odvodňovacích rýh, jejich 

hloubka a hloubka 
odvodňovací studny,kontrola 

čerpadel 

ČSN 73 6133 PSV vizuálně, měření latí 
dl. 3m jednorázově zápis do 

SD     

    

vý
st

up
ní

 

13 geometrie zemních 
prací 

kontrola hloubky a rovinnosti 
dna zářezu, délky a šířky dna 

zářezu 

ČSN 73 6133, ČSN 73 
0212-3 

HSV, TDI vizuálně, měření jednorázově zápis do 
SD 

    

    

14 čistota základové 
spáry 

kontrola čistoty základové 
spáry ČSN 73 0205 HSV, TDI vizuálně, měření jednorázově zápis do 

SD     
    

15 ochrana základové 
spáry 

kontrola zakrytí základové 
spáry za účelem ochrany 

před klimatickými vlivy 
ČSN 73 0205 HSV, TDI vizuálně jednorázově zápis do 

SD     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Základy 

 

  č. předmět kontroly popis kontroly zdroj provede způsob 
kontroly 

četnost 
kontroly 

výsledek  vyhovuje/ 
nevyhovuj 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

vs
tu

pn
í 

1 kontrola PD kompletnost 

vyhláška 
499/2006 Sb., 
vyhláška 
137/1998 Sb.,  
ČSN 01 3481 

HSV,PSV,TDI vizuální jednorázové SD         

2 Kontrola zemních  
zkoušek 

certifikát, protokol ČSN EN 1997-2, 
ČSN 73 6133 

S, HSV, TDI vizuální jednorázové SD         

3 
kontrola 
základové spáry odchylky, měření 

ČSN EN 1997-2 
ČSN 73 6133 

HSV, PSV, 
TDI měření jednorázové SD         

4 kontrola materiálu 
- beton 

kontrola dodacího listu betonu, označení, čas 

výroby-čas příjezdu, množství, konzistence, 

stejnorodost 

ČSN EN 12350-1-
7,ČSN EN 206-1 

HSV,PSV vizuální každý mix SD, DL         

5 kontrola materiálu 
- ocel 

Kontrola výztuže, označení, množství, znečištěni, 

uložení na skládce 

ČSN EN 13670,   
ČSN 73 1201 HSV,PSV vizuální každý 

návoz SD, AO         

6 
kontrola materiálu 
- bednění 

Kontrola prvků bednění, množství, 

nepoškozenost 

ČSN EN 13670, 
ČSN EN 206-1 HSV, PSV vizuální jednorázové SD, DL         

m
ez

io
pe

ra
č
ní

 7 kontrola provedení 
podkladní vrstvy 

kontrola rychlosti betonování, stejnorodost, 

tloušťka prvku, minimální teplota při betonování, 

ČSN 73 0210-1, 
ČSN EN 13670 

HSV, PSV měření, 
vizuální 

jednorázové SD         

8 kontrola montáže 
bednění 

Výšková poloha bednění, rozměry ,rovinatost, 

prostorová tuhost, těsnost, hladkost  

ČSN 73 0210-1, 
ČSN EN 13670, 
ČSN EN 206-1, 

HSV, PSV,TDI měření, 
vizuální jednorázové SD         

9 kontrola osazení 
výztuže 

prostorové uložení v konstrukci, krytí, osazení 

podložek, druh oceli, kontrola profilů. 

ČSN 73 0210-1, 
ČSN EN 13670 

HSV, TDI, 
AD,ADK 

měření, 
vizuální jednorázové SD         



 

 

10 kontrola provadění 
betonáže 

kontrola rychlosti betonování, kontrola 

vibrování, stejnorodost, tloušťka prvku, stabilita 

bednění, minimální teplota při betonování, 

zhotovení zkušebních těles - 3 za den 

ČSN 73 0210-1, 
ČSN EN 13670, 
ČSN EN 206-1, 
ČSN EN 
12649+A1, ČSN 
73 1332 

HSV, PSV, 
TDI 

měření, 
vizuální průběžná SD, DL         

11 ošetřování 
mladého betonu 

vlhčení, zateplení, opatření proti povětrnostním 

podmínkám 
ČSN EN 13670 HSV, PSV, 

TDI 
měření, 
vizuální 

průběžná SD         

  12 
kontrola 
odbednění 

orientační pevnost betonu, bednící dílce ČSN EN 206-1 HSV, PSV 
měření, 
vizuální jednorázové SD         

vý
st

up
ní

 

13 kontrola 
konstrukce 

zaměření k-ce, rozměry, ověření povolených 

tolerancí, vzhled 

ČSN EN 13670, 
ČSN 73 0205 

HSV, PSV, 
TDI 

měření, 
vizuální 

jednorázové SD         

14 kontrola pevnosti 
betonu pevnost v tlaku ČSN EN 12390-3 S zkouška jednorázové SD, P         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Skelet 

 

  č. předmět kontroly popis kontroly zdroj provede způsob 
kontroly 

četnost 
kontroly výsledek  vyhovuje/ 

nevyhovuj 
kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

vs
tu

pn
í 

1 kontrola PD 
výkaz výměr, úplnost a rozsah 
PD,TP,TZ ČSN, SOD, PD HSV,PSV,TDI vizuální jednorázové SD         

2 
kontrola a přejímka 
staveniště 

stav, výška a poloha oplocení, 
podmínky SOD  

před. protokol, 
TP, PD S, HSV, TDI vizuální jednorázové SD         

3 kontrola klimatických 
podmínek 

teplota, klim. stav ČSN EN 1997-2 
ČSN 73 6133 

HSV, PSV, 
TDI 

měření jednorázové SD         

4 kontrola základových 
konstrukcí 

správnost provedení, poloha základ. kcí, 

zralost betonu 

PD, ČSN 
731373 HSV,PSV vizuální jednorázové SD, DL         

5 kontrola vstupních 
materiálů 

převzetí materiálů, soulad s DL, 

množství materiálu, doložení  

kvality-certifikát, atest, prohlášení o 

shodě dle zák. č.22/1997Sb. 

DL HSV,PSV vizuální každý mix SD, AO         

6 kontrola bednění 
poškození, úplnost systému, ošetření 

bednění 
PD, DL HSV, PSV vizuální jednorázové SD, DL         

7 
rovinnost a 
připravenost 
podkladu 

předepsaný požadavek na rovinnost dle 

PD s tolerancí, čistý nemastný povrch 

PD, TP, ČSN 73 
0210-2  HCV, TDI 

měření, 
vizuální jednorázové SD         

8 kontrola vystupující 
výztuže 

výztuž není porušena (ohnuta, 

vytržena..), je kompletní, průměry a 

uspořádání dle PD 

PD, TP,před. 
protokol HCV, TDI měření, 

vizuální 
jednorázové SD         

m
ez

io
pe

r
ač

ní
 

9 armování svislé kce 
Předepsané průměry,kotevní 

délky+přesahy,celistvost a správnost 

vyvázání výztuže 

PD, TP,ČSN EN 
13670  

HSV, TDI, 
STATIK 

měření, 
vizuální průběžná SD         



 

 

10 bednění svislé kce 
Neporušenost,povrch úprava-

odbedňovací nátěr,krytí 

výztuže,svislost, zajištění stability 

PD, TP,ČSN EN 
13670  
ČSN EN 
12649+A1, ČSN 
73 1332 

HCV, TDI měření, 
vizuální průběžná SD, DL         

11 betonáž svislé kce 
Kontrola BS-vzorky z každé 

dodávky,výška shozu BS,hutnění,výška 

sloupu 

PD, TP,ČSN EN 
13670 , 
ČSN EN 206-1  

HCV, TDI měření, 
vizuální 

průběžná SD         

12 odbednění svislích 
kcí 

Kontrola pevnosti betonu,přímost 

hran,výskyt  hnízd,svislost,rovinnost 

podkladu,kontrola výztuže pro 

návaznost 

PD, TP, ČSN 73 
1373,ČSN 
73 0202   

HCV, TDI měření, 
vizuální průběžná SD         

13 bednění vodorovné 
kce 

Rozmístění stojek, výšková úroveň 

bednění stropu, rovinnost,prostupy, 

ošetření bednění 

PD, TP, ČSN 
EN 13670  

HCV, TDI měření, 
vizuální 

průběžná SD         

14 
armování vodorovné 
kce 

Armování stropu - Průměry výztuže, 

Kontrola výztuže před zalitím, vzájemné 

přesahy, Krytí a poloha jednotlivých 

prutůvýztuže, Vázání a čistota výztuže, 

Odchylky polohy výztuže 

PD, TP, ČSN 
EN 13670 

HSV, TDI, 
STATIK 

měření, 
vizuální průběžná SD, P         

15 betonáž vodorovné 
kce 

Kontrola BS-vzorky minimálně 3x 
týdně, výška shozu BS, hutnění,  
Ošetřování BS 

PD, TP,ČSN EN 
13670 
ČSN EN 206-1 

HCV, TDI měření, 
vizuální průběžná           

vý
st

up
ní

 16 
odbedněnívodorovné 
kce + kontrola 
provedení 

Odbednění stropu + kontrola 
provedení – shoda s PD, rovinatosti 
podhledu ,poloha  prostupů, kontrola 
kompletní konstrukce,  
přejímka stavby 

PD, TP, ČSN 73 
1373,  
ČSN 73 0202  

HCV, TDI měření, 
vizuální 

jednorázové           

17 
kontrola veškeré 
geometrie 

Kontrola všech provedených prvků-
celistvost,kvalita,geometrie, 
rovinnost,svislost 

PD, TP,ČSN EN 
13670 
ČSN 73 0210-2  

HSV, TDI, 
STATIK 

měření, 
vizuální jednorázové           
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ZÁVĚR 

Při zpracování bakalářské práce jsem se lépe seznámil s procesem výstavby 
železobetonových monolitických konstrukcí.  Díky této práci dokážu navrhnout 
zařízení staveniště, hlavně co se týče rozmístění a velikosti ploch pro jeho potřeby 
v návaznosti na další výstavbové procesy. Při zpracování časového harmonogramu 
jsem dostatečně pochopil logiku návaznosti jednotlivých činností a hledání časových 
rezerv, pro případ nečekaných okolností, které by mohli ohrozit další výstavbu. Dále 
při tvorbě širších dopravních vztahů jsem si uvědomil, že je třeba během výstavby 
upravit dopravní značení, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, a hledání 
optimálních dopravních tras v závislosti na velikosti dopravovaného materiálu. 
Během zpracování rozpočtu se mi do podvědomí dostala jeho logika tvorby a 
systému, a zároveň mám lepší přehled z čeho je jednotlivá cena složená. Vzhledem 
k tomu, že daná stavba zasahuje do oblasti NATURA 2000, jsem si uvědomil, že je 
třeba důkladně dbát na ochranu životního prostředí během výstavby, a přijetí určitých 
opatření aby se tento vliv minimalizoval. Důležité je také dodržování bezpečnostních 
předpisů a nařízení, které ale také přináší zvýšení nákladů při jejich dodržování.  

Práce mě obohatila o hodně nových poznatků, které určitě dále využiji v životě. 
Uvědomil jsem si, že obor stavebnictví není jednoduchý, a že je třeba se této 
problematiky zabývat důkladněji a podrobněji rozebírat řešené skutečnosti.   
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SEZNAM ZKRATEK 

PD Projektová dokumentace 

TE Technologická etapa 

ŽB Železobeton 

KCE Konstrukce 

ZS  Zařízení staveniště 

KZP  Kontrolní a zkušební plán 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TDI Technický dozor investora 

HSV  Hlavní stavbyvedoucí 

PSV Pomocný stavbyvedoucí 
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