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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je technologický projekt hrubé spodní stavby 
bytového domu v Ivančicích. Stavba je umístěna v jihovýchodní části Ivančic ne-
daleko Brna. Práce se zaměřuje na zemní, neboli výkopové práce, a základové 
konstrukce. Obsahem jsou technologické předpisy pro obě etapy, na které nava-
zují zařízení staveniště, rozpočty, návrhy strojních sestav, kontrolní a zkušební 
plány, společný časový plán a bezpečnost a ochrana životního prostředí. Dále 
předkládá porovnání dvou různých možných řešení realizace konstrukce obvo-
dové nosné stěny suterénu z časového a finančního hlediska. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Stavba, projekt, bytový dům, zemní práce, hrubá spodní stavby, základové 
konstrukce, zařízení staveniště, strojní sestava, položkový rozpočet, časový plán, 
technická zpráva, technologický předpis, bezpečnost práce, kontrolní a zkušební 
plán, výkopy, betonáž. 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor thesis is a technological project of a rough ba-
sement of a residential building in Ivančice. The construction is located in sou-
theast part of Ivančice nearby Brno. The thesis is focused on earthwork and foun-
dation load-bearing structure. The content is filled with technical reports for both 
phases, wich follows site facilities, budgets, mechanical assembly, inspection and 
test plan and safety. The thesis also include a comparison of two different pos-
sible solutions of the construction of extrernal loadbearing wall, especially time 
and financial comparison. 

KEYWORDS 

Building, project, apartment building, earthworks, rough lower con-
struction, fundamental construction, site facilities, mechanical assembly, itemi-
zed budget, time plan, technical report, technological prescription, safety, in-
spection and test plan, excavation, concreting. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá přípravou realizace hrubé spodní stavby byto-
vého domu v Ivančicích. Práce je zaměřena na technologii provedení zemních 
prací a základových nosných konstrukcí budovy. V práci se také podrobněji za-
měřím na možnosti volby materiálu a stavebně technologického řešení obvodo-
vých nosných stěn suterénu stavby. Posouzení bude založeno na základě ekono-
mického i časového hlediska. 

Podkladem pro vypracování byla bakalářská práce studenta Vysokého učení 
technického V Brně, Fakulty stavební, oboru Pozemní stavitelství. Některé kon-
strukční návrhy byly upraveny z důvodu zbytečné náročnosti na provádění. 

Práce by se neobešla bez několika důležitých softwarových produktů. Pro 
výkresovou a grafickou část byl využit program AutoCad společnosti Autodesk, 
Inc., časový plán mi pomohl navrhnout Contec vytvořený Prof. Ing. Čeňkem Jar-
ským, DrSc., FEng, položkový rozpočet jsem nacenil pomocí programu Build-
POWER S společnosti RTS, a.s. a textová část byla vytvořena na základě textového 
editoru Word a tabulkovém editoru Excel od Microsoft Office. Ve všech těchto 
programech byly využity studentské licence, které mi byly poskytnuty Fakultou 
stavební.  
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   

Bytový dům v Ivančicích 

b) Místo stavby:  

Kraj:   Jihomoravský  

Okres:   Brno-venkov 

Město:   Ivančice 583120 

Ulice:   Alfonse Muchy 

Katastrální území: Ivančice 655724, parc. č. 3336/2, 862/3, 459/3 a 497/3 

c) Předmět dokumentace: 

Dokumentace řeší stavební záměr novostavby bytového domu samostatně 
stojícího o dvou nadzemních podlažích, jednom podzemním podlaží o zastavěné 
ploše 407,86 m2. Půdorys ve tvaru písmene “L” o rozměrech 27,38x21,88m, zastře-
šený plochou střechou s výškou atiky 7,75 m od stavební nuly (podlaha 1NP). Do-
plňkovými stavbami je oplocení, zpevněné plochy, retenční nádrž s přepadem. 

 
A.1.2 Údaje o žadateli 

Tomáš Fuk, Krumlovská 9, Ivančice 664 91  

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Aleš Lengyel, Krumlovská 11, Ivančice 664 91 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO.01 –obytný dům s kadeřnictvím  

Zastavěná plocha      407,86 m2 

Obestavěný prostor     3526,39 m3 

Počet podzemních/nadzemních podlaží  1/2 

Počet bytů       4 

Obytná plocha      426,4 m2 
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Celková užitková plocha      856,8 m2 

SO.02 –zpevněné plochy 

Plocha zpevněných ploch     1038,57 m2 

SO.03 –oplocení 

Délka oplocení      7,25 m 

SO.04- retenční nádrž s přepadem+ přípojka 

Objem retenční nádrže     9 m3 

Objem přepadové části     8 m3 

Délka přípojky       12,84 m 

SO.05- přípojka vedení napětí 

Délka přípojky      63,12 m 

SO.06- přípojka pitné vody 

Délka přípojky      63,02 m 

SO.07- přípojka plynovodního nízkotlakého potrubí 

Délka přípojky      57,83 m 

SO.08- přípojka sdělovacího vedení 

Délka přípojky      60,03 m 

SO.09. přípojka kanalizačního potrubí 

Délka přípojky      15,15 m 

A.3  Seznam vstupních podkladů 

Zaměření polohopisu a výškopisu dotčeného území – TF s.r.o., Veveří 111 58, 
621 00 BRNO, fotodokumentace území; údaje a katastrální mapy z internetové 
aplikace „Nahlížení do katastru nemovitostí“; informace získané z konzultací se 
stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a správci technické in-
frastruktury; zákony a vyhlášky České republiky, České technické normy ČSN; pod-
klady výrobců použitých materiálů.1 

  

                                                 
1 Zpráva vytvořená na základě poskytnuté projektové dokumentace 
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B.1 Popis území stavby 

a)  Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a neza-
stavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosa-
vadní využití: 

Stavební pozemek se dle Územního plánu Ivančice nachází na ploše obytné 
městské smíšené zastavěného území.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím: 

Návrh výstavby je v souladu s Územním rozhodnutí. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

Stavební záměr se nachází v jižní části města Ivančice v zastavěné ploše a je 
v souladu s okolní zástavbou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných po-
žadavků na využívání území: 

Nebyly vydány. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů: 

Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky dotčených orgánů 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Stanovené závěry, ze kte-
rých vychází určitá opatření, jsou zpracovány na základě informací poskytnutých 
z veřejných zdrojů (geoportal.cuzk.cz a další). Na základě těchto informací lze kon-
statovat, že pozemek nevykazuje žádné anomálie. 

Byla provedena vizuální prohlídka předmětného pozemku. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 

Nejsou stanoveny žádné požadavky. 

h) Poloha vzhledem k záplavovém území, poddolovanému území apod.: 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Území není poddolované. Oblast 
kolem stavby není zatížena sesuvy půdy.   

V dané lokalitě se nevyskytuje seizmická aktivita. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na od-
tokové poměry v území: 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není nutné zajiš-
ťovat žádnou ochranu v její bezprostřední blízkosti před negativními účinky stavby. 

Po ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly 
dotčeny stavbou přípojek na inženýrské sítě, uvedeny do původního stavu. Po-
vrchy s travním porostem narušené výkopem budou po ukončení stavebních prací 
znovu zatravněny. Výkopy budou řádně zhutněny. 

Odtokové poměry předmětného území nebudou stavebním záměrem nega-
tivně  ovlivněny. V bezprostřední blízkosti se nenachází žádná koryta vodních 
toků. 

j) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin: 

Nejsou stanoveny žádné požadavky. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půd-
ního fondu nebo pozemků určených k plnění funkci lesa: 

Nejsou kladeny požadavky na zábor ZPF nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu 
k navrhované stavbě: 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno stávajícím sjezdem v se-
verní části pozemku na asfaltovou místní komunikaci v ulici Alfonse Muchy napar-
cele č. 497/3. 

Bytový dům bude napojen přes vybudované přípojky vodovodu, telekomuni-
kací a nízkého napětí na stávající rozvodné sítě technické infrastruktury. Stavba 
bude napojena na stávající vodovod ukončený nyní ve vodoměrné šachtě. Napo-
jení nízkého napětí bude řešeno stávající přípojkou ukončenou v přípojkové skříni. 
Napojení na kanalizaci bude řešeno novou přípojkou na stávající kanalizační řad 
ukončenou v revizní šachtě. 

Na jiné sítě technické infrastruktury nebude objekt napojen. 
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související inves-
tice: 

Podmiňující investicí je zřízení nové kanalizační přípojky délky 15,15 m od 
hlavního kanalizačního řádu po revizní šachtu na pozemku stavebníka parc.č. 
495/3 a 3336/2, zřízení nové přípojky sdělovacího vedení délky 60,03, zřízení nové 
plynovodní přípojky délky 57,83 m, zřízení nové přípojky pitné vody délky 63,02 m, 
zřízení nové přípojky vedení napětí délky 63,12 m, vybudování retenční nádrže 
s přepadem na parc. č. 3336/1.  

Stavební záměr si nevyžádá jiné související a podmiňující investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se provádí 
stavba: 

parc. č. 3336/2 

výměra:  1564 m2    číslo LV:4927 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastník: SJM Silvestr Maša, Dlouhá 205/18, Letkovice, 66491 Ivančice 

 

parc. č. 459/3 

výměra:  1 122 m2    číslo LV:4927 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastník: SJM Silvestr Maša, Dlouhá 205/18, Letkovice, 66491 Ivančice 

  

parc. č. 497/3  

výměra:  1 265 m2    číslo LV:10001 

druh pozemku: ostatní plocha 

způsob využití: ostatní komunikace 

vlastník:  Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivan-
čice 
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parc. č. 862/73 

výměra:  167 m2    číslo LV:10001 

druh pozemku: ostatní plocha 

způsob využití: jiná plocha 

vlastník:  Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivan-
čice 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochrané nebo bezpečnostní pásmo: 

parc. č. 3336/2 

výměra:  1564 m2    číslo LV:4927 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastník: SJM Silvestr Maša, Dlouhá 205/18, Letkovice, 66491 Ivančice 

parc. č. 459/3 

výměra:  1 122 m2    číslo LV:4927 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastník: SJM Silvestr Maša, Dlouhá 205/18, Letkovice, 66491 Ivančice 

parc. č. 497/3  

výměra:  1 265 m2    číslo LV:10001 

druh pozemku: ostatní plocha 

způsob využití: ostatní komunikace 

vlastník:  Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivan-
čice 

parc. č. 482/7  

výměra:  167 m2    číslo LV:10001 

druh pozemku: ostatní plocha 

způsob využití: jiná plocha 
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vlastník:  Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, 66491 Ivan-
čice 

 

parc. č. 3336/1 

výměra:  2 198 m2    číslo LV:4927 

druh pozemku: ostatní plocha 

vlastník: SJM Silvestr Maša, Dlouhá 205/18, Letkovice, 66491 Ivančice 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude užívána k pronájmu pro rodinné bydlení a k provozu kadeřnic-
tví. 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 Nová stavba. 

b)  Účel užívání stavby: 

Stavba bude užívána k pronájmu bytových jednotek a provozu kadeřnického 
salónu. 

c)  Trvalá nebo dočasná stavba: 

Stavba je uvažována jako trvalá. 

d)  Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní 
památka apod.): 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

e)  Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných tech-
nických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Navržené řešení bytového domu a doplňkových staveb je v souladu s Vyhláš-
kou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

f)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplýva-
jících z jiných právních předpisů: 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. 

g)  Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Nejsou navrženy ani požadovány. 

h)  Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživa-
telů / pracovníků apod.), 

 

 

SO.01 –obytný dům s kadeřnictvím  
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 Zastavěná plocha      407,86 m2 

 Obestavěný prostor     3526,39 m3 

 Počet podzemních/nadzemních podlaží  1/2 

 Počet bytů       4 

 Obytná plocha      426,4 m2 

 Celková užitková plocha      856,8 m2 

 

SO.02 –zpevněné plochy 

 Plocha zpevněných ploch     1038,57 m2 

 

SO.03 –oplocení 

 Délka oplocení     7,25 m 

 

SO.04- retenční nádrž s přepadem+ přípojka 

 Objem retenční nádrže     9 m3 

 Objem přepadové části     8 m3 

 Délka přípojky       12,84 m 

 

SO.05- přípojka vedení napětí 

Délka přípojky      63,12 m 

 

SO.06- přípojka pitné vody 

Délka přípojky      63,02 m 

 

SO.07- přípojka plynovodního nízkotlakého potrubí 

Délka přípojky      57,83 m 

SO.08- přípojka sdělovacího vedení 
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Délka přípojky      60,03 m 

 

SO.09. přípojka kanalizačního potrubí 

Délka přípojky      15,15 m 

 

I)  Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospoda-
ření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od-
padů a emisí apod.): 

Energie potřebná pro vytápění a ohřev teplé vody: 

Pro bilanci je uvažována lokalita Ivančic (okr. Brno -venkov) s příslušnými ex-
teriérovými charakteristikami vzduchu a normové interiérové charakteristiky pro 
obytné místnosti. Objekt bude napojen na elektrickou energii. Objekt se bude vy-
tápět tepelným čerpadlem, které bude sloužit i pro ohřev teplé vody. V hygienic-
kých místnostech bude podlahové vytápění. 

Celková spotřeba vody (předpoklad: 12 osob + 2 kadeřnice): 

Roční potřeba pitné vody dle vyhlášky 120/2011Sb. 

12 osob × 35 + 2 kadeřnice × 50 = 520 m3 

Průměrná měsíční potřeba vody 

520÷12 = 43,33 m3 

Odhad množství splaškových a dešťových vod: 

Splaškové vody 

Roční produkce splaškových vod Qrok= 520 m3/rok 

Průměrná měsíční produkce Qměs= 43,33 m3/měsíc 

Dešťové vody 

Odvodňované plochy: střecha RD 407,86 m2 

Roční množství dešťových vod pro roční úhrn srážek 500 mm: 

Qr= 0,5×407,86×0,9 = 183,54 m3/rok 

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže o objemu 9m3 a budou vy-
užívány pro zavlažování s přepadem do vsakovací jímky o objemu 8m3. 
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Odhad množství odpadů: 

Komunální odpad 

Roční produkce komunální odpadu na osobu mrok,1= 531 kg/rok + 100kg/rok 

Počet obyvatel v domácnosti: 12 + 2 

Roční množství komunálního odpadu pro 12 +2 osob: 

mrok= = 8772 kg/rok 

j)  Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, čle-
nění na etapy): 

Lhůty výstavby nejsou závazné, slouží pro orientaci v procesu výstavby: 

 Předpokládané zahájení stavebních prací červen 2019 

 Předpokládané dokončení 4. čtvrtletí 2020 

  

k)  Orientační náklady stavby: 

  Orientační hodnota celé stavby: 22,226 mil. Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Urbanistické řešení –slepá ulice Alfonse Muchy leží za železniční tratí, jižně od 
centra města Ivančice. Většina domů zde stojí už více než šedesát let a vytváří hod-
notnou urbanistickou strukturu. Navrhovaná stavba je ve vztahu k ulici ve výji-
mečné poloze tím, že ji ukončuje a nahrazuje bývalou správní budovu firmy. 
Stavba se stane domem v zahradě i kvůli ochraně kanalizace a neomezování vý-
stavby na severním pozemku. Místo se začlení do okolí, kde je bydlení dominantní 
funkcí. 

b)  Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 
a barevné řešení: 

Architektonické řešení –bytový dům je samostatně stojící o dvou nadzemním 
podlaží, částečně podsklepený, bez obytného podkroví o zastavěné ploše 407,9 
m2. Půdorys ve tvaru písmene “L” o rozměrech 27,38x21,88m, zastřešený plochou 
střechou s výškou atiky+7,75 m od stavební nuly (podlaha 1NP). Před objektem se 
nachází 7 parkovacích stání. Součástí stavby bytového domu je také oplocení. 
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Výtvarné řešení –stavba má hlavní vstupy ze severní strany. Dům tvoří omítka 
s béžovou malbou. Okna mají osazený parapet v barvě okenního rámu. Plastové 
rámy oken budou mít hnědou barvu. Střecha bude plochá s kačírkem. Kouřovod 
se nebude výrazně pohledově uplatňovat. Přístup do domu z ulice i další zpevněné 
plochy budou z betonové zámkové dlažby, popř. příjezdová komunikace na bázi 
asfaltu. Další stavbami na pozemku budou dětské hřiště a uměle vytvořený rybník 
v klidné jižní části pozemku. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Objekt je určen k rodinnému bydlení, kadeřnický salon k provozu . 

Dispoziční řešení –do domu se vstupuje ze severní strany objektu. Vstupní 
křídlo domu obsahuje zádveří, kterým se lze dostat do haly se schodištěm nebo 
skladu kol. Z haly se schodištěm je umožněn přístup do dvou bytových jednotek 
úklidové a jednací místnosti. Schodištěm se můžeme dostat do podzemního pod-
laží kde se nachází sklepní koje, technická místnost, prádelna a sušárna. V druhém 
nadzemním podlaží se nachází další dvě bytové jednotky.  

Ze severní strany objektu se nám naskytne vstup do kadeřnického salonu ob-
sahujicí zádveří, čekárnu, wc, zázemí, salon, sklad a úklidovou místnost. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navržené řešení kadeřnictví je dotčeno a je v souladu s Vyhláškou 
č.398/2009Sb.,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržená stavba splňuje požadavky zajišťující bezpečnost lidí a zvířat a při 
užívání nedojde k jejich ohrožení. Stavba je v souladu s technickými požadavky na 
stavby. 

Stavebník bude řádně provádět údržbu domu tak, aby nepříznivé vlivy pro-
středí nezpůsobily její zřícení nebo destruktivní poškození, nepřípustné přetvoření 
nebo kmitání konstrukce, poškození nebo ohrožení provozu technických zařízení, 
ohrožení provozu na přilehlých komunikacích, poškození způsobená podzemními 
vodami nebo lidským činitelem. Údržba stavby bude probíhat z pozemku staveb-
níka. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 



 

27 
 

SO.01 –rodinný dům s kadeřnictvím 

Objekt je navržen jako zděná stavba z keramických dutinových cihel tl. 
300mm. 

Založení na betonových základových pasech, dále vyskládaných ze základo-
vých betonových tvárnic s železobetonovou podkladní deskou tl. 150mm. 

Zastřešení bude řešeno plochou střechou sestávající se z nosné konstrukce 
z cihelných nosníků a vložek s výškou atiky +7,75 m od stavební nuly (podlaha 
vstupního 1NP). Střešní plocha bude  tvořena násypem z oblázků. 

Vnitřní příčky z nosných keramický dutinových cihel tl. 250mm. Vnitřní příčky 
z nenosných keramických dutinových cihel tl. 115 mm. Výplně otvorů jsou navr-
ženy plastová okna se systémovými překlady. Hydroizolace je navržena z asfalto-
vých modifikovaných pásů a pvc folii. 

Bytový dům bude napojen na vodovod, kanalizaci, telekomunikaci a NN. 

SO.02 –zpevněné plochy 

• Zpevněné plochy budou z betonové zámkové dlažby, popř. příjezdová ko-
munikace z materiálů na bázi asfaltu. 

SO.03 –oplocení při vstupu na pozemek 

Hranice pozemku s ulicí a stávajícím sjezdem bude ze stávajícího oplocení. 
Bude upravená vjezdová brána. 

SO.04- retenční nádrž s přepadem 

Retenční nádrž o průměru 2,4 m a hloubce 2m je vyrobena z primárního po-
lypropylenu - prvoplastu bez příměsi recyklátu, který obsahuje konstrukční poly-
propylene a technický polypropylene. 

Vsakovací jímka 2x2x2 m vyplněna stěrkem frakce 16/32 mm 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou plánována žádná speciální technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

viz technická zpráva požárně bezpečnostního řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
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a)  kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně technické hodnocení bylo provedeno pro lokalitu Ivančice (okres 
Brno -venkov) s příslušnými exteriérovými charakteristikami vzduchu a normové 
interiérové charakteristiky pro obytné místnosti. Objekt je navržen tak, aby vyho-
voval ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. 

b)  energetická náročnost stavby 

Úspora energie a ochrana tepla je zajištěna navrženou konstrukci. 

c)  posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Využitelnými alternativními zdroji v budoucnu mohou být fotovoltaické pa-
nely. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Parametry stavby: 

Objekt splňuje všechny hygienické normy a požadavky dané vyhláškami a zá-
kony České  republiky pro navrhovaný typ stavby. 

Větrání všech obytných místností bude umožněno přirozené –otevíratelnými 
okny a dveřmi. 

Bytový dům bude vytápěn teplovodním podlahovým topením s akumulací do 
betonové roznášecí vrstvy podlahy a to v hygienických místnostech, regulace po-
kojovými termostaty. Zbytek potřebných místností vyhříván pomocí otopných tě-
les. Objekt se bude vytápět tepelným čerpadlem, které bude sloužit i pro ohřev 
teplé vody. 

Přirozené osvětlení bude zajištěno okenními otvory. Normové požadavky na 
osvětlení a oslunění obytných místností jsou splněny. 

Pitná voda bude do objektu přivedena zveřejného vodovodního řadu. Od-
padní vody budou odváděny kanalizační přípojkou do kanalizační stoky. Při užívání 
domu dojde k produkci domovního odpadu, který bude ukládán do popelnic 
a pravidelně vyvážen v souladu se zákonem o odpadech. 
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Vliv stavby na okolí: 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, a proto není nutné zajiš-
ťovat žádnou ochranu v její bezprostřední blízkosti před negativními účinky prová-
děné stavby, ani po jejím dokončení. 

Po ukončení stavebních prací budou všechny zpevněné povrchy, které byly 
dotčeny stavbou přípojek na inženýrské sítě, uvedeny do původního stavu. Po-
vrchy s travním porostem narušené výkopem budou po ukončení stavebních prací 
znovu zatravněny. Výkopy budou řádně zhutněny. 

Při vlastní výstavbě je nutno dbát na dodržování platných předpisů vyhlášek 
o ochraně životního prostředí. Po dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému 
zhoršení životního prostředí v nejbližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti 
a hladiny hluku v důsledku provozu lehkého ručního nářadí a z provozu doprav-
ních prostředků. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Stavební pozemek byl na základě informací z katastru nemovitostí a BPEJ sta-
noven na nízké radonové riziko. V případě skutečné projektové dokumentace by 
bylo provedeno stanovení radonového indexu. Stavbu tak není nutné chránit proti 
pronikání radonu. V případě zjištění zvýšeného radonového rizika bude použito 
modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou fólií pro odstítění radonu 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Není navržena. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Není navržena. 

d) Ochrana před hlukem: 

Navržený obvodový plášť spolu s okenními a dveřními výplněmi zajistí dosta-
tečný útlum akustického tlaku z vnějšího prostředí. 

e) Protipovodňová opatření: 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): 

Stavba se nenachází na poddolovaném území. Výskyt metanu se nepředpo-
kládá. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Bytový dům bude napojen přípojkami vody, nízkého napětí, plynu a teleko-
munikační technické infrastruktury. Stavba bude napojena přes nově vybudované 
přípojku splaškové kanalizace vedenou do revizní šachty. Na jiné sítě technické in-
frastruktury nebude objekt napojen. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Jednotlivé rozměry a výkonové kapacity nejsou předmětem této dokumen-
tace a jsou stanoveny pouze orientačně.  

Vodovodní potrubí délka= 63,02 m 

Plynovodní potrubí délka= 57,83 m 

Elektro délka= 63,12 m  

Sdělovací vedení délka= 60,03 m  

Kanalizace dešťová délka= 12,84 m  

Kanalizace splašková délka= 15,15 m (nejdelší větev potrubí) 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení: 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno stávajícím sjezdem v se-
verní části pozemku stavebníka na asfaltovou místní komunikaci v ulici Alfonse 
Muchy na parcele č. 497/3. 

b) Napojení území nastávající dopravní infrastrukturu: 

Území bude napojeno stávajícím sjezdem na místní komunikaci v obci. 

c)  Doprava v klidu: 

Pro dopravu v klidu je navrženo sedm parkovacích stání před objektem. 

d) Pěší a cyklistické stezky: 

Není řešeno. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy: 

Stavební pozemek je rovinatý. Shrnutá ornice bude použita pro konečné 
úpravy. 

b) Použité vegetační prvky: 

Po dokončení stavebních prací bude povrch oset travní směsí a udržován. 

c) Biotechnická opatření: 

Nejsou navržena. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 Ovzduší 

Stavba bude mít negativní vliv na životní prostředí. Zdrojem znečištění bude 
krbová vložka. Objekt se bude vytápět tepelným čerpadlem, které bude sloužit 
i pro ohřev teplé vody. 

 Voda 

Pitná voda bude do objektu přivedena z veřejného vodovodního řadu. 

Odpadní vody budou odváděny kanalizační přípojkou do kanalizační stoky. 

Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže o objemu 9 m3 s přepadem 
do vsakovací jímky o objemu 8 m3. Dešťové vody budou používány pro zahrádkář-
ské účely, přebytek bude zasakován. Jímka musí umožňovat odpar vody. 

 Odpady 

Při užívání objektu dojde k produkci domovního odpadu, který bude ukládán 
do popelnic a pravidelně vyvážen v souladu se zákonem o odpadech. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Ve znění pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo na 
určenou skládku popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného nepředpoklá-
daného materiálu s ním bude nakládáno dle platných právních předpisů. 
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 Půda 

Dotčené pozemky se nenachází v OP lesa ani v PUPFL ani nejsou součástí 
ZPF. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
funkcí a vazeb v krajině: 

V rámci stavby nedojde k odstranění vzrostlé zeleně nebo křovin nad 40m2. 
Při průzkumu stavby a jejího okolí nebyly zjištěny chráněné nebo zvláště chráněné 
rostliny a živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou stavebním zá-
měrem dotčeny, předmětná stavba  se nachází v zastavěné části města. Nedo-
jde k dotčení krajinného rázu, stavba nebude prostorově převyšovat okolní zá-
stavbu a současně není na exponovaném místě města.  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Zájmové pozemky se nenachází v soustavě Natura 2000 ani v ochranném 
pásmu maloplošného/velkoplošného chráněného území. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stano-
viska EIA: 

Zjišťovací řízení nebylo provedeno, stavba nevyžaduje stanovisko EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a pod-
mínky ochrany podle jiných právních předpisů: 

Stavební záměr nevyžaduje stanovení ochranných a bezpečnostních pásem. 
Ochranná pásma přípojek na sítě technické infrastruktury jsou standardní. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Navrženou stavbou nejsou dotčeny plány pro zajištění civilní ochrany obyva-
telstva. Stavba nemá vliv na krizový plán obce pro ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Přívod elektrické energie bude po dobu výstavby zajištěn z elektrocentrály. 
Voda bude pro potřebu výstavby dovážena v plastových nádržích. 
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b) Odvodnění staveniště: 

Nevznikají žádné zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. 

c) Napojení staveniště nastávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Staveniště bude přímo přístupné ze stávajícího sjezdu z komunikace. prů-
běhu stavebních prací bude dbáno toho, aby nebyla komunikace znečištěna sta-
vebním provozem. Stavba si nevyžádá zbudování provizorních příjezdových komu-
nikací. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Po-
zemky místních komunikací a veřejného prostranství budou udržovány v čistotě. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin: 

Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob a zamezení vniknutí bude zajištěno 
oplocením staveniště, skladových ploch a výkopů na veřejně přístupných plo-
chách. Vstup na staveniště bude umožněn pouze oprávněným osobám. Stavební 
materiál a nářadí bude skladováno na pozemku  stavebníka. 

Prostor staveniště se nachází převážně na soukromém pozemku stavebníka, 
veřejné zájmy budou dotčeny pouze konečnou úpravou sjezdu a vstupu na poze-
mek. Tyto práce budou provedeny s maximální bezpečností, v co nejkratším ter-
mínu a po ukončení dojde k obnovení narušených vrstev a povrchu včetně patřič-
ného zhutnění. 

Po celou dobu realizace stavby na pozemku stavebníka bude umožněn pro-
vizorní přístup ke všem objektům v dotčené oblasti a příjezd pro pohotovostní vo-
zidla IZS. Bude dbáno na minimální ovlivnění veřejných zájmů na přilehlých ve-
řejně přístupných plochách a komunikacích po dobu nezbytně nutnou. 

Nejsou stanoveny požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Staveniště se bude nacházet na parcelách ve vlastnictví stavebníka č. 3336/1, 
3336/2, 497/3,482/7 a 495/3. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace: 
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Při užívání objektu dojde k produkci domovního odpadu, který bude ukládán 
do popelnic a pravidelně vyvážen v souladu se zákonem o odpadech. 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
Ve znění pozdějších předpisů a budou přednostně odvezeny na recyklaci nebo na 
určenou skládku popř. do sběrných surovin. V případě vzniku jiného nepředpoklá-
daného materiálu s ním bude nakládáno dle platných právních předpisů. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Skrývka ornice v ploše situované novostavby a výkop z pasů bude odvezen 
na předem určenou skládku. Zemina bude následně využita pro konečné úpravy 
povrchu terénu.  

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Aby nenastalo negativní ovlivnění životního prostředí, je třeba provádět rea-
lizaci stavby a veškeré související činnosti s ohledem na jeho ochranu a dbát na 
minimalizaci poškození a znečištění prostředí. Při vlastní výstavbě je nutno dbát 
na dodržování platných předpisů a vyhlášek o ochraně životního prostředí. Po 
dobu výstavby dojde k mírnému přechodnému zhoršení životního prostředí v nej-
bližším okolí stavby, zejména zvýšením prašnosti a hladiny hluku v důsledku pro-
vozu lehkého ručního nářadí a z provozu dopravních prostředků. V prostoru sta-
veniště se nenachází vzrostlá zeleň a křoviny nad plochu 40 m2. 

V prostoru staveniště bude věnována pozornost zejména tomu, aby se do ze-
leně nevypouštěla voda ze staveniště, rovněž tak látky, které by mohly poškodit 
podzemní vody, nebo  kontaminovat zeminu. Plochy zeleně poškozené staveb-
ními pracemi budou znovu osety travním  porostem a udržovány. 

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění vod závadnými látkami, 
zejména ropnými. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém tech-
nickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným 
úkapům či jiným únikům závadných látek. 

Při zjištění zásahu do životního prostředí nutno pozastavit nebo změnit stá-
vající postupy a provést patřičnou náhradu. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů: 
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Odpovědná osoba odpovídající za výstavbu je povinna zajistit bezpečnost 
práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními a školeními v sou-
ladu s právními předpisy a normami; na staveništi je povinností odpovědného pra-
covníka zajistit koordinované postupy prací, včetně plnění úkolů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. 

Koordinátora BOZP na staveništi určí zadavatel před zahájením stavebních 
prací. Zadavatelem je buď stavebník, nebo stavební firma, která stavbu provádí 
a která bude určena na základě výběrového řízení. Koordinátor vypracuje plán 
BOZP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Bezbariérové užívání bude v navazujících veřejně přístupných plochách za-
chováno v současné míře. Veřejně přístupné plochy narušené stavebními pracemi 
budou po jejich dokončení uvedeny do původního stavu. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Pro realizaci stavby nejsou požadovány žádné návrhy dopravních uzavírek 
ani objížděk. Při vykládání stavebního materiálu z vozidel na komunikaci bude po-
užito přechodné dopravní značení vedoucí k zajištění bezpečnosti silničního pro-
vozu. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.): 

Nejsou stanoveny. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Lhůty výstavby nejsou závazné, slouží pro orientaci v procesu výstavby: 

 Předpokládané zahájení stavebních prací: červen 2018 

 Předpokládané dokončení 4. čtvrtletí 20202 

  

                                                 
2 Zpráva vytvořená na základě poskytnuté projektové dokumentace 
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3.1 Obecné informace 

3.1.1 Informace o stavbě 

Stavebník:  Tomáš Fuk, Krumlovská 9, Ivančice 664 91 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:   Brno-venkov 

Město:   Ivančice 583120 

Ulice:   Alfonse Muchy 

Katastrální území: Ivančice 655724, parc. č. 3336/2, 862/3, 459/3 a 497/3 

Stavební pozemek se skládá ze čtyř parcel. Celkový součet ploch činí 5 643m2 

. Pozemek je umístěn v jihozápadní části města Ivančice na samém konci slepé 
ulice Alfonse Muchy. Na pozemku nebyly zjištěny žádná rizika, záplavová území 
ani jiná chráněná území.  

Rozdělení na stavební objekty: 

SO.01 – bytový dům 

SO.02 – zpevněná plocha 

SO.03 – oplocení 

SO.04 - retenční nádrž s přepadem+ přípojka 

SO.05 - přípojka vedení napětí 

SO.06 - přípojka pitné vody 

SO.07- přípojka plynovodního nízkotlakého potrubí 

SO.08 - přípojka sdělovacího vedení 

SO.09 - přípojka kanalizačního potrubí 

3.1.2 Informace o objektu 

S0.01 – bytový dům 

Novostavba se skládá z 3 podlažní, dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží. V částečně podsklepeném bytovém domě se nachází 4 bytové jednotky 
společně s provozovnou. Zastavěná plocha objektu je 407,86m2 s rozměry 
27,39x21,88m, zastřešeno plochou střechou s atikou, kdy celkový výška domu od 
stavební nuly činí 7,75m.  
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Základy stavby tvoří základové pasy z prostého betonu. Hydroizolace spodní 
stavby je provedena z modifikovaných asfaltových pásů. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny broušenými keramickými dutinovými 
cihlami, které jsou zděné na zdící maltu pro tenké spáry. Výjimku tvoří nosné ob-
vodové stěny v suterénu domu, které jsou navrženy z betonových bednících tvár-
nic, vyztuženy betonářskou výztuží B500B a vyplněny betonem C25/30.  

Vodorovné nosné konstrukce jsou vyskládány pomocí keramických nosníků 
s dílci, které jsou společně se schodištěm zality betonem C25/30 a vyztuženy beto-
nářskou výztuží B500B. Schodiště je tedy železobetonové, monolitické, budováno 
do předem připraveného bednění. 

Celý objekt je tepelně izolován od okolí kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS tloušťky 140mm.  

Informace o vlastním procesu 

V této pracovní etapě se zabýváme skrývkou ornice, výkopem stavební jámy 
a následném výkopu základových pasů. Práce budou prováděny strojně, dokon-
čení a případné dočištění proběhne ručně. Část ornice se bude skladovat na de-
ponii v severovýchodní části pozemku, zbytek se bude odvážet na skládku mimo 
staveniště. Tento materiál bude sloužit pro případné zásypy a další využití. 
Všechny další vytěžené horniny z jámy a pasů se také budou odvážet na skládku 
mimo staveniště, jelikož se jedná o zeminu typu J4 – písčitý jíl, který není na další 
využití vhodný. 

3.2 Připravenost  

3.2.1 Připravenost staveniště 

Před zahájením výkopových prací je staveniště obklopeno původním beto-
novým oplocením. Jsou vytvořeny brány pro vjezd a výjezd vozidel ze staveniště. 
Dbáme vyšší obezřetnost na stav půdy, nesmí být rozbředlá. Geodetem budou vy-
značeny důležité body kolíky. Hranice skrývky ornice a plánovaný objekt SO.01. 

3.2.2 Převzetí staveniště 

Převzetí staveniště proběhne mezi stavebníkem: Tomáš Fuk, Krumlovská 9, 
Ivančice 664 91 a hlavním dodavatelem.  

Staveniště bude přesně vymezené hraničními body. V našem případě se 
jedná o stávající oplocení. Dále také jeden výškový bod a dva směrové body. 
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Zároveň bude předána platná a schválená projektová dokumentace stavby spo-
lečně se situací, na které budou vyznačeny: 

 podzemní i nadzemní inženýrské sítě 

 odběrná/napojovací místa a určen způsob měření odběru 

 napojení staveniště na veřejnou komunikaci, přístupové cesty pro pra-
covníky, požadavky na chodníky, přechody a přejezdy na dotčených ko-
munikacích 

Další dokumenty při předání: 

 Platné stavební povolení 

 Protokol o geologickém průzkumu 

 Převzetí staveniště bude zapsáno do stavebního deníku, společně s da-
tem a podpisy všech zúčastněných osob a zhotoví se předávací proto-
kol. 

3.3 Materiál, doprava, skladování 

3.3.1 Specifikace materiálu 

V této technologické etapě se bude pracovat s odtěženými horninami pochá-
zejícími ze sejmutí ornice, výkopu jámy a rýh. Část ornice zůstane uložená na po-
zemku, bude sloužit pro potřebné dosypání při dokončování stavby. Zbylá zemina 
se bude odvážet na skládku mimo staveniště. 

Tabulka 1- Materiál zemní práce 

VYTĚŽENÁ ZEMINA OBJEM NAKYPŘENÍ CELKOVÝ OBJEM 
Sejmutá ornice 433,43m3 25% 541,79m3 
Zemina z jámy 1 519,40m3 20% 1 823,28m3 
Zemina z rýh 113,62m3 20% 136,35m3 
Zemina z plochy pro drenáž 66,47m3 20% 79,76m3 

 2 132,92m3  2 581,18m3 

    
NAKLÁDÁNÍ SE ZEMINAMI OBJEM   

Zemina potřebná pro zásyp z ornice 300,00m3   
Ornice pro odvoz mimo staveniště 241,79m3   
Zemina pro odvoz mimo staveniště 2 281,18m3   

Odvoz celkem 2 522,97m3   
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3.3.2 Doprava  

3.3.2.1 Primární doprava 

 Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč  

Nákladní automobil bude odvážet vytěženou zeminu na skládku ve městě 
Oslavany vzdálenou 3,8km. 

 Tahač návěsů DAF XF 105.460 EURO 5 EEV 

Potřebný k přepravě strojů pro zemní práci z půjčovny Liebherr Popůvky. 
Bude vybaven podvalníkem GOLDHOFER STN-L3 Bau. 

3.3.2.2 Sekundární doprava  

 Liebherr L538 kolový nakladač 

Využití na sejmutí ornice a odvoz na místo deponie, popřípadě nakládku na 
nákladní automobil pro odvoz zeminy mimo staveniště. 

 Liebherr A 913 Compact Litronic kolové rypadlo  

Provede výkop jámy a následně výkop pasů. Nakládka na nákladní automobil 
pro odvoz zeminy mimo staveniště. 

3.3.3 Skladování 

Část sejmuté ornice bude sloužit pro případná dosypání k obrubníkům, po 
obvodu stavebního objektu a bude uložena na deponii v severovýchodní části po-
zemku. Výška této skládky nepřesáhne 1,5m v nejvyšším místě. Nepředpokládá se 
skladování déle než 2 roky, tedy není nutné deponii průběžně nakypřovat.  

Zbylá zemina bude odvážena na skládku společnosti Technické služby Ivan-
čice umístěnou na okraji města Oslavany na ulici Nádražní. 

3.4 Pracovní podmínky 

Zemní práce budou prováděny jen za příznivých klimatických podmínek. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek budou práce pozastaveny, nebo 
přerušeny. Podmínky: 

Teplota pod +5 °C – zemní práce jsou možné, ale je zakázáno odkrývat zákla-
dovou spáru, v případě již odkryté základové spáry je třeba ji ochránit před pro-
mrzáním.  
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Teplota pod -5 °C – zemní práce budou pozastaveny, zemina se stává těžko 
rozpojitelnou.  

Teplota nad +35 °C – zemní práce je třeba omezit v neklimatizovaných pro-
storech. Snižuje se intenzita práce, navyšuje se počet přestávek, nutnost dodržo-
vání pitného režimu! 

Dlouhotrvající deště, bouřky a krupobití – zemní práce musí být pozastaveny, 
případně přerušeny. Nebezpečí zaboření, špatná těžitelnost půdy, obtížný pohyb 
na staveništi. 

Vítr nad 15 m/s, tj. 50 km/h – prudký vítr – zemní práce musí být pozastaveny.  

Viditelnost pod 10 metrů – zemní práce musí být pozastaveny. 

Nákladní vozidla, vyjíždějící ze staveniště, musí být před vjezdem na veřejnou 
komunikaci řádně očištěna! 

3.5 Technologický postup 

3.5.1 Vytyčení a vyznačení zemních prací 

Před zahájením prací je nutné vytyčit a vyznačit plochu ornice, která bude se-
jmuta. Měřičské a vytyčovací práce provede geodet spolu se svým pomocníkem. 
Vytyčování může začít hned po předání staveniště dodavateli stavby. Práce geo-
deta bude vycházet ze základních vytyčovacích bodů výškových a polohových, 
které byly předmětem předání a převzetí staveniště. Další měřičské práce budou 
navazovat po sejmutí ornice, kdy se začne s vytyčováním objektu SO.01 a následně 
i s vytýčením stavební jámy. Obrys stavební jámy bude vysypán vápnem. Okolo 
budoucího objektu budou zřízeny lavičky tak, aby byly od hrany jámy vzdáleny mi-
nimálně 0,3m a zároveň nepřekážely výkopovým prácem. Horní hrana laviček 
bude stanovovat úroveň podlahy 1NP, tedy výšku 206,500m n. m. B.p.v. Lavičky 
budou vytvořeny pomocí řeziva, stojky lavičky  

3.5.2 Sejmutí ornice 

Technologická etapa začíná sejmutím ornice. Kolový nakladač skrývá ornici 
ve vyznačené ploše o hloubce 0,15m (-0,300m) a sváží ji na deponii umístěnou na 
stavebním pozemku. Výška deponie nesmí být větší, jak 1,5m. Po skrytí 300m3 or-
nice přestane nakladač skladovat zeminu na pozemku, ale začne ji nakládat na 
nákladní automobil, který odváží zeminu na mimostaveništní skládku Oslavany. 
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Důležité je si dát pozor na výšku odebírání zeminy a na stav zeminy. Po vytýčení, 
vysypání obrysu stavební jámy bude probíhat její hloubení. 

3.5.3 Výkop jámy 

Po sejmutí ornice následuje výkop jámy. Před začátkem prací se musí vytyčit 
přesná poloha stavebního objektu. Kolové rypadlo hloubí jámu hloubky 3m (-
3,300m), zemina je nakládána na nákladní automobil a odvážena na mimostave-
ništní skládku Oslavany. Svažování této jámy je 2:1 (výška:šířka), vjezd do jámy má 
svah 1:2,5(výška:šířka).  

3.5.4 Výkopy rýh 

Jakmile je dokončený výkop jámy, na kolovém rypadle dojde ke změně šířky 
radlice a začne se s výkopem rýh pro základové pasy + rýhy pro drenáž. Nejprve 
se vykopou všechny rýhy vpravo od výkopu (základové pasy pod 1NP), poté sjede 
rypadlo do jámy, kde pokračuje v pracích. Všechna zemina je nakládána na ná-
kladní automobil a odvážena na mimostaveništní skládku Oslavany. Částečně mo-
hou pracovníci ručně s pomocí lopat dočišťovat rýhy a připravit tak pracoviště na 
následující technologickou etapu.  

3.6 Složení pracovní čety 

3.6.1 Hlavní pracovní četa 

- 1x kvalifikovaný strojník kolového naběrače/kolového rypadla 

- 2x kvalifikovaný řidič Tatra Phoenix 

- 2x pracovník na zemní práce 

3.7 Vedlejší pracovní četa 

- 1x geodet 

- 1x pomocný pracovník 
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Obrázek 1- Tatra Phoenix 

3.8 Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

3.8.1 Hlavní stavební mechanizmy 

3.8.1.1 Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka 2- Specifikace 

Motor EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 410 ot/min 
Kabina S klimatizací, s nezávislým topením. 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Tří straně sklopná korba, objem 10 m3. 

 

Obrázek 2- Tatra rozměry 
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3.8.1.2 Liebherr L538 kolový nakladač 

 

 

 

Tabulka 3- Specifikace 

Maximální zdvih 9,000 - 10,200 kg 
Kapacita lžíce 2.30 - 2.80 m³ 
Max. objemová hmotnost materiálu 1.70 - 1.80 t/m³ 
Užitné zatížení 13,500 - 14,000 kg 
Výkon motoru 114 kW / 155 PS 

 

  

Obrázek 3- Liebherr L538 
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Obrázek 4- Liebherr A913 

3.8.1.3 Liebherr A 913 Compact Litronic kolové rypadlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 4- Specifikace 

Užitné zatížení 13,600 - 15,300 kg 
Výkon motoru 95 kW / 129 PS 
Ochranné pásmo otočení 1,700 mm 
Kapacita lžíce 0.17 - 0.87 m³ 

Obrázek 5- Liebherr graf 
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3.9 Jakost a kontrola kvality 

3.9.1 Vstupní kontrola 

1. Kontrola staveniště 

2. Kontrola PD, SOD, SP a dalších dokumentů 

3. Kontrola vytyčení inženýrských sítí 

4. Kontrola pracovníků 

5. Kontrola geodetických bodů 

6. Kontrola geologického průzkumu 

3.9.2 Mezioperační kontrola 

7. Kontrola klimatických podmínek 

8. Zaměření objektu 

9. Kontrola způsobilosti pracovníků 

10. Kontrola sejmutí ornice 

11. Kontrola uložení ornice 

12. Kontrola výkopu jámy 

13. Kontrola výkopu rýh 

14. Kontrola bezpečnosti 

15. Kontrola provedení ležaté kanalizace 

16. Kontrola souladu s časovým plánem 

17. Kontrola odvodnění stavební jámy 

18. Kontrola strojů pro zemní práce 

3.9.3 Výstupní kontrola 

19. Kontrola stavební jámy a rýh 

20. Kontrola základové spáry 

21. Kontrola dokumentů 

 

Podrobný plán zkoušek viz. příloha č. P.5 - KZP 
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3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a sezná-
meni s technologickým postupem provádění prací a ochrannými pomůckami dle 
prováděné stavební činnosti. Ochranné a bezpečností pomůcky budou kontrolo-
vány, bude dohlíženo na jejich stav. O proškolení bude proveden zápis do staveb-
ního deníku.  

Legislativa:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 Sb.)  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviš-tě 
a pracovního prostředí  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bez-
pečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bez-peč-
nostních značek a zavedení signálů  

Podrobnější plán BOZP se nachází v části 8) Bezpečnost a ochrana zdraví. 
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3.11 Životní prostředí, nakládání s odpady 

Technologický proces výkopů bude proveden tak, aby nedošlo k znečištění 
životního prostředí. Pod zaparkovaný stroj bude umístěna nádoba, nebo zachytá-
vač případných uniklých provozních kapalin, aby nedošlo ke kontaminaci půdy 
a vody. Budou probíhat kontroly použitých strojů, aby se předešlo případným ško-
dám. 

Všechny odpady, které vznikly při výkopech, budou zlikvidovány dle platných 
zákonů. Recyklovány, popřípadě odvezeny na příslušnou skládku. Při převzetí kon-
tejneru bude vypracován přejímací protokol za ekologickou likvidaci odpadu. Bude 
následně uložen do stavebního deníku. 

Nakládání s odpady se řídí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.  

Tabulka 5- Odpady 

NÁZEV LIKVIDACE KÓD 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 RECYKLACE 17 05 04 
Směsný komunální odpad RECYKLACE 20 
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4.1 Obecné informace 

4.1.1 Informace o stavbě 

Stavebník:  Tomáš Fuk, Krumlovská 9, Ivančice 664 91 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:   Brno-venkov 

Město:   Ivančice 583120 

Ulice:   Alfonse Muchy 

Katastrální území: Ivančice 655724, parc. č. 3336/2, 862/3, 459/3 a 497/3 

Stavební pozemek se skládá ze čtyř parcel. Celkový součet ploch činí 5 643 
m2. Pozemek je umístěn v jihozápadní části města Ivančice na samém konci slepé 
ulice Alfonse Muchy. Na pozemku nebyly zjištěny žádná rizika, záplavová území 
ani jiná chráněná území.  

Rozdělení na stavební objekty: 

SO.01 – bytový dům 

SO.02 – zpevněná plocha 

SO.03 – oplocení 

SO.04 - retenční nádrž s přepadem+ přípojka 

SO.05 - přípojka vedení napětí 

SO.06 - přípojka pitné vody 

SO.07- přípojka plynovodního nízkotlakého potrubí 

SO.08 - přípojka sdělovacího vedení 

SO.09 - přípojka kanalizačního potrubí 

4.1.2 Informace o objektu 

S0.01 – bytový dům 

Novostavba se skládá z 3 podlažní, dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní 
podlaží. V částečně podsklepeném bytovém domě se nachází 4 bytové jednotky 
společně s provozovnou. Zastavěná plocha objektu je 407,86m2 s rozměry 
27,39x21,88m, zastřešeno plochou střechou s atikou, kdy celkový výška domu od 
stavební nuly činí 7,75m.  
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Základy stavby tvoří základové pasy z prostého betonu. Hydroizolace spodní 
stavby je provedena z modifikovaných asfaltových pásů. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny broušenými keramickými dutinovými 
cihlami, které jsou zděné na zdící maltu pro tenké spáry. Výjimku tvoří nosné ob-
vodové stěny v suterénu domu, které jsou navrženy z betonových bednících tvár-
nic, vyztuženy betonářskou výztuží B500B a vyplněny betonem C25/30.  

Vodorovné nosné konstrukce jsou vyskládány pomocí keramických nosníků 
s dílci, které jsou společně se schodištěm zality betonem C25/30 a vyztuženy beto-
nářskou výztuží B500B. Schodiště je tedy železobetonové, monolitické, budováno 
do předem připraveného bednění. 

Celý objekt je tepelně izolován od okolí kontaktním zateplovacím systémem 
ETICS tloušťky 140mm.  

4.1.3 Informace o vlastním procesu 

Technologický předpis se bude zabývat zhotovením základových konstrukcí 
objektu SO.01. Při předání pracoviště budou překontrolovány předešlé práce, na 
které navážeme. Začínáme položení zemnícího pásku a vytvoření bednění zákla-
dových pasů. Následně probíhá betonáž pasů a ošetřování betonu. Dále se zhotoví 
základová deska 1S, na kterou se následně vytvoří obvodové nosné zdivo 1S. Pro 
provedení základové desky 1NP je nejprve nezbytné vystavět přizděnou stěnu, do-
sypat zeminu a zhutnit násyp. Posléze je možné základovou desku 1NP zhotovit. 

4.2 Připravenost 

4.2.1 Připravenost staveniště 

Staveniště bude oplocené, bude vysypaná cesta ze směsného recyklátu šířky 
min 3m. Na staveništi budou umístěny 3 obytné buňky a 1 buňka se sociálním za-
řízením. Budou zhotoveny předešlé práce, tj. sejmutá ornice, vytvořená deponie, 
vykopaná jáma a základové pasy. Přípojky budou uložené a odzkoušené. 

4.2.2 Převzetí pracoviště 

Převzetí pracoviště by mělo proběhnout v termínu dle harmonogramu sta-
vebních prací. Budou zhotoveny předešlé práce, tj. sejmutá ornice, vytvořená de-
ponie, vykopaná jáma a základové pasy, které budou začištěné. Přípojky budou 
uložené a odzkoušené.  
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U předávání pracoviště bude přítomen stavební dozor investora, stavbyve-
doucí (vedoucí čety) a zhotovitel předchozí etapy (zemní práce). Při převzetí praco-
viště bude předána projektová dokumentace nutná ke zhotovení monolitických 
konstrukcí. Budou předány zpevněné skladovací plochy, uzamykatelné sklady, sta-
vební buňky, přípojky inženýrských sítí a strojní technika. 

4.3 Materiál, doprava, skladování 

Specifikace materiálu 
V této technologické etapě se zabýváme převážně betonáží nosných kon-

strukcí a to do dvou typů bednění. Tzv. ztracené bednění vytvořené pomocí beto-
nových bednících tvárnic, které zůstanou součástí konstrukce po celou do její ži-
votnosti. Druhým typem je bednění jednorázové, dočasné. Forma poslouží pro 
uložení, zhutnění a vytvrdnutí betonu, poté bude odstraněna. Všechny konstrukce 
budou vyztuženy betonářskou ocelí B500B. 
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Tabulka 6- Materiál základové konstrukce 

 

 

 

 

Položka MJ Výpočet Počet Ztratné Počet Palet kg/palta 
Betonové bednící tvárnice 
300x250x500 ks 56,17/(0,3*0,25*0,5)= 1498,00 1,10 648,00 42 120 

Překlad RZP 149/7/24 P ks 16*3= 48,00 1,00 8,00 5 40 
Betonové bednící tvárnice 
200x250x500 

ks (6*0,2*2,7)*(0,2*0,25*
0,5)= 

130,00 1,10 
43,00 

3 
250 

        

Položka MJ Výpočet Počet Ztratné Počet Automixů t/celkem 

Beton C25/30 - základy m3 viz . P2 124,24 1,10 136,66 16 341,66 

Beton C25/30 - zavlhlý m3 
(68,4*0,3*0,05)+(6*0,2

*0,05)= 1,086 1,00 1,09 2xMulticar 2,72 

Beton C25/30 - zákl. deska 1S m3 viz . P2 39,17 1,05 41,13 5 102,82 

Beton C25/30 - obvod. stěna 1S m3 1498ks*0, 2628m3/ks= 39,37 1,05 41,34 5 103,34 

Beton C25/30 - přizdívka m3 130ks*0,01533m3/ks= 3,24 1,05 3,40 1 8,51 

Beton C25/30 - zákl. deska 1NP m3 viz . P2 24,17 1,05 25,38 3 63,44 

       

Položka MJ Výpočet Počet Ztratné Počet  

Výztuž B500B -základy t 
70,795m*0,5m*1m*1,

131*10-4m2*7850= 0,03 1,10 0,03  

Výztuž B500B -zákl. deska 1S t 39,17m3*3%= 1,18 1,20 1,41  

Výztuž B500B -obvod. stěna 1S t 124,24m3*4%= 4,97 1,15 5,72  

Výztuž B500B -přizdívka t (6*2,7*0,2)m3*4%= 0,13 1,15 0,15  

Výztuž B500B -zákl. deska 1NP t 24,17m3*3%= 0,73 1,20 0,87  

        

Položka MJ Výpočet Počet Ztratné Počet kg/MJ kg/celkm 

Zemnící pásek m 

9,55+1,25+2,95+1+9,8+
11,8 

+22,8+5,125+0,75+7,175+15,250 
+15,25+0,75*2+10,05 

192,15 1,20 230,58 1 230,6 

Odbedňovací přípravek m2 

(1,2*(9,55+1,25+2,95+
1+9,8+11,8 

+22,8+5,125+0,75+7,175)+ 
0,3*(15,6*2+0,75*2+10,05*2)+3*(
2*(3,25*0,8+3,25*3,4*0,5)+3,25*

0,75)/50m2/l 

103,60 1,1 113,96 0,85 96,9 

Fóliová šalovací překližka m2 

(1,2*(9,55+1,25+2,95+
1+9,8+11,8 

+22,8+5,125+0,75+7,175)+ 
0,3*(15,6*2+0,75*2+10,05*2)+3*(
2*(3,25*0,8+3,25*3,4*0,5)+3,25*

0,75) 

158,54 1,2 190,25 27 1541,0 
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4.3.1 Doplňkový materiál 

 Distanční prvky zemnícího pásku 

 Svorky zemnícího pásku 

 Asfaltový nátěr 

 Hranoly 50mmx50mm 

 Hranoly 80mmx80mm 

 Vruty do dřeva 35mm, 50mm, 60mm 

 Polystyrenové tabule tl. 250mm 

4.3.2 Doprava 

4.3.2.1 Primární doprava 

 Autodomíchávač MAN TGS 8x4 Mix 9m3 
o Převáží čerstvou betonovou směs z betonárny BETONA Ivan-

čice s.r.o. na staveniště. 
 Nákladní automobil MAN TGA 26.320 + PALFINGER PK 16502  

o Provádí přepravu materiálů ze Stavebniny Plus s.r.o. Ivančice 
a PREFA Brno - Závod Oslavany na stavenište 

 Multicar M25 
o Převáží čerstvou zavlhlou betonovou směs z betonárny BE-

TONA Ivančice s.r.o. na staveniště. 

4.3.2.2 Sekundární doprava  

 Autočerpadlo SCHWING S 43 X 
o Využito na transport betonu od autodomíchávače přímo do 

bednění pomocí čerpadla a výložníku. 

4.3.3 Skladování 

Betonová směs se bude vozit autodomíchávačích a přímo autočerpadlem pl-
nit do bednění. Bude se dopravovat na čas, aby nedocházelo k jeho degradaci. Při 
dovážce zavlhlého betonu se směs umístí na PVC folii tloušťky 3mm a rozměrů 
3x3m tak, aby nepřišel do styku se zeminou. Bude uložen na rovném, odvodně-
ném a suchém povrchu. Proti vnějším vlivům bude chráněn krycí plachtou. Jeho 
trvanlivost je omezená a proto se bude dbát na jeho rychlém využití na stavbě. 
(Řádově pár hodin) 
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Bednící tvárnice se budou skladovat na zpevněném povrchu na příslušných 
paletách. Dbáme zvýšenou pozornost na stabilitu palet. Všechny palety budou 
umístěny zvlášť na stabilním podloží na skladovací ploše viz. příloha č.P.3. 

Výztuže budou uloženy na zpevněném povrchu, svázány a označeny štítky. 
Při skladování na terénu se musí materiál podložit prokladky tak, aby dlouhodobě 
nepřicházel do styku s terénem a nebyl vystaven přímé vlhkosti. Zároveň ale ne-
smí dojít k nadměrnému ohýbání výztuže. Celá skládka musí být chráněna proti 
okolním vlivům krycí plachtou. 

Stejné podmínky platí i pro prvky bednění a řezivo. Uloženy na zpevněném 
povrchu, zamezení přímého styku s terénem pomocí prokladků a přikryto krycí 
plachtou. 

Drobný stavební materiál, pracovní pomůcky, nářadí a měřičské přístroje bu-
dou skladovány v uzamykatelném kontejneru předem určeným ke skladování.  

4.4 Pracovní podmínky 

Při provádění monolitických konstrukcí jsou klimatické podmínky velmi důle-
žitým faktorem, který ovlivní celou kvalitu betonáže. Teplota prostředí nesmí kles-
nout pod +5 °C. Betonáž se bude provádět v letních měsících, proto se nepředpo-
kládá s nízkými teplotami. Lehký déšť nebo vítr by neměl ohrozit stavební práce, 
ale při trvalejším dešti se musí práce přerušit a počkat, až budou lepší pracovní 
podmínky. Viditelnost by měla být minimálně 30 m.  

Elektrická energie bude rozvedena z rozvodné skříně, rozvod vody z veřejné 
sítě. Šatnu a zázemí pro pracovní čety budou zajišťovat stavební buňky. V mobil-
ních toaletách a umývárnách budou zajištěné základní hygienické potřeby pro 
účastníky stavby. Celé staveniště bude oploceno již stávajícím betonovým oploce-
ním. Nákladní vozidla, vyjíždějící ze staveniště, musí být před vjezdem na veřejnou 
komunikaci řádně očištěna! 

Všichni účastníci stavby musí být řádně proškoleni o bezpečnosti ochrany 
zdraví na pracovišti a mít platné potřebné doklady. Na dodržování pravidel a uží-
vání ochranných pomůcek bude dohlížet stavbyvedoucí. BOPZ vyplývá z nařízení 
vlády 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákonem č. 309/2006 Sb.- Zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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4.5 Technologický postup 

4.5.1 Položení zemnícího pásku  

Technologická etapa začíná položením zemnícího pásku do středu vykopa-
ných základových rýh. Vkládá se do rýh pouze pod obvodové stěny. Samotný pá-
sek se nesmí pokládat na zeminu z důvodů možné koroze kovů a degradace ma-
teriálů. Proto se použijí speciální distanční prvky, které zamezí styk se zemní vlh-
kostí a následný podkladový beton, který obalí celý pásek, bude zabraňovat korozi. 
Ztuhlý beton vždy obsahuje zbylou vlhkost, která zaručí správnou vodivost. 
Distanční prvky budou umístěny 2m od sebe a do nich se bude vkládat pásek. 

Obrázek 6- Prvky zemnícího pásku 

Obrázek 7- Uložení pásku 
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V rozích rýh se pásek zahne do příslušného směru a pokračuje dále v ose 
rýhy. Pro stykování se používají křížové svorky. Přesah konců dvou pásku bude 
0,5m a svorka bude použita na každém konci, tedy pro jeden spoj – dvě svorky. Ty 
se pak řádně utáhnou ráčnou 1/4“ s nástrčným klíčem 13mm a zatřou asfaltovým 
nátěrem pro zlepšení antikorozní ochrany. Případné zkracování pásku se provádí 
pomocí úhlové brusky s řezným kotoučem, určeným na řezání oceli.  

4.5.2 Bednění základových pasů a desky 

Zatím, co bude probíhat instalace zemnícího pásku, je možné začít budovat 
bednění pro základové pasy. Většina pasů bude betonována přímo do předem vy-
kopané rýhy, ale jinak tomu bude u základů obvodových stěn prvního podlaží su-
terénu. Z důvodu nutné odkopávky okolní zeminy pro budoucí drenáž je nutné, 
pro tuto stranu sestavit bednění, které se bude skládat z fóliové šalovací překližky 
30mmx1250mmx2500mm a hranolů 50mmx50mm. Šalovací desky se postaví 
kolmo na zem delší hranou, zapříčí dvěma hranoly kolmo na desku proti překlo-
pení vlivem působení tlaku betonu a zajistí vruty do dřeva délky 35mm. Z druhé 
strany chrání posuvu podpor kolík, který bude vytvořený seříznutím jednoho 
konce hranolu do špičky a následně palicí zaražený do půli jeho délky v zemi. Tyto 
podpory se umístí vždy na styk dvou navazujících desek a do každé 1/3 délky 
desky. Osové vzdálenosti tedy budou vždy minimálně 833mm. Případné špičky 
vrutů, které prošly skrz překližku, se odstraní odříznutím pomocí úhlové brusky 

Obrázek 8- Bednění 
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a kotoučem na ocel. Jakmile je forma pro beton připravená, je nutné překližku 
z vnitřní části opatřit odbedňovacím olejovým přípravkem. Tento přípravek způ-
sobí nepřilnavost povrchu s betonem a při následném odbednění nenastává pro-
blém s vysokou soudržností obou materiálů.  

U obvodových základových pasů se bude při betonáži vkládat výztuž Ø12mm 
o délce 1000mm do osy daného pásu. Proto je potřeba si vytvořit vodící prvek, 
který nám pomůže se vsazováním výztuže. Pro všechny řady výztuží se na protěj-
ších hranách bednění se na horní hranu překližky umístí vruty ve vzdálenosti 
494mm od vnějšího okraje daného pásu. Vruty se zapouští do poloviny jejich výšky, 
aby bylo možné okolo nich obtočit stavební provázek, napnout a následně využít 
jako vodící element pro umístění smykových výztuží. 

Další bednění, které je nezbytné vytvořit se nachází na přechodu podskle-
pené a nepodsklepené část objektu v oblasti svahu. Tohle bednění se bude skládat 
z fóliové šalovací překližky 30mmx1250mmx2500mm a hranolů 80mmx80mm. Na 
staveništi se vytvoří boční strany formy, které se následně částečně zasunou do 
připravených rýh, sešroubují vruty a vytvoří celistvou bednící konstrukci. 

4.5.3 Vytvoření prostupů pro přípojky 

Před samotnou betonáží se v místech prostupů přípojek umístí kostky vytvo-
řené z polystyrenu o velikosti 250mmx250mmxpříslušná délka. Z polystyrenové 
desky o tloušťce 250mm se vyřezávají kostky pomocí termického nože na polysty-
ren a vkládají se na místo prostupu. Délka kostky se vytvoří nepatrně větší, aby se 
zapříčila mezi stěny rýhy a beton jí nevytlačil mimo svou pozici. Celkem je 14 pro-
stupů a u všech je spodní hrana prostupu vzdálená od základové spáry 300mm.  

4.5.4 Betonáž základových pasů 

Obrázek 9- Prostup 
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V tomto kroku plníme připravené rýhy betonovou směsí C25/30 konzistence 
S4 dováženou autodomíchávačem z nedaleké betonárny. K plnění nám poslouží 
připravené autočerpadlo, které pomocí čerpadla a výložníku přepravuje čerstvou 
směs na místo. Autočerpadlo bude umístěné v pozici viz. příloha P.3 – Zařízení sta-
veniště. Maximální výška dopadu betonu je 1,5m. Do této hodnoty se počítá i svislý 
koncový element výložníku! Jako první plníme rýhy, které nejsou v jámě. Jsou to 
rýhy pod prvním nadzemním podlažím, následně se přejde do jámy, kde se vyplní 
zbylé rýhy pod prvním podzemním podlažím. Dva pracovníci pohybují výložníkem 
a plní připravené rýhy, třetí pracovník hutní směs ponorným vibrátorem. Musí si 
dát pozor, aby směs nezhutnil příliš, jinak hrubé kamenivo spadne k základové 
spáře a na hladině zůstane pouze cementová kaše. V tomto případě by došlo k ne-
žádoucímu snížení pevnosti vytvrdlého betonu. Další dva pracovníci hlídají výšku 
nalitého betonu a následně beton vyhlazují dřevěnými hladítky a hliníkovou sta-
hovací latí. K hlídání výšky využívají rotační laser na stativu s přijímačem upevně-
ným na lati se stupnicí. Výška horní hrany pasu (počítáno od +-0,000) pod 1NP = 
- 0,300m, pod 1S = -3,300m. Strojník ovládá výkon autočerpadla a stará se o stav 
stroje. 

Ihned po vyrovnání základových pasů pod 1S si mezi připravené vruty na 
šalovacích překližkách natáhneme stavební provázek a vkládáme připravené vý-
ztužné pruty do os budoucích obvodových zdí. Pruty vkládáme kolmo na rovinu 
pasu v obou směrech a zapouštíme 350mm do betonu v osové vzdálenosti 0,5m. 
Využíváme přitom napnutých provázků, abychom dosáhli požadované roviny dané 
řady prutů. Minimálně hodinu hlídáme kolmost a umístění výztuže. Je potřeba 
myslet na to, že čím více se s výztuží bude manipulovat, tím více bude ve směsi 
nestabilní. Jakmile bude směs dostatečně vytvrdlá, tak se na pruty nasadí 
ochranné krytky. Zároveň kropíme vodou. 

4.5.5 Připravení přípojek pod základovou deskou 1S 

Všechny přípojky pod deskou budou rozvedené a odzkoušené. Každá 
z těchto přípojek se řeší jako samostatný objekt. 

4.5.6 Zhutnění podloží pod základovou deskou 1S 

Dorovnáváme zeminu do roviny základových pasů do výšky -3,300m. Plochy 
zeminy zhutníme vibračním pěchem. 
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4.5.7 Armování základové desky 1S 

Kari sítě Ø6mm s oky 100mmx100mm se pokládají na plastové distanční pod-
ložky, které zaručí krytí výztuže. Sítě se stykují přesahy přes dvě řady ok (200mm). 
V oblastech pod nenosnými příčkami dochází ke zdvojení vyztužení kari sítí. Od 
okrajového bednění budou vzdáleny 50mm. Distanční podložky se pokládají na 
plochu do rastru 2x2m, umístěny nebudou kolmo na hranu bednění, ale diago-
nálně. Budou tedy s bedněním svírat úhel 45°(155°). Zároveň je potřeba obnovit 
odbedňovací přípravek na vnitřních stranách bednění.  

4.5.8 Betonáž základové desky 1S 

Stejně jako při betonáži pasů plníme připravenou formu betonovou směsí 
C25/30 konzistence S4 dováženou autodomíchávačem z nedaleké betonárny. K pl-
nění nám poslouží připravené autočerpadlo, které pomocí čerpadla a výložníku 
přepravuje čerstvou směs na místo. Autočerpadlo bude umístěné v pozici S2 viz. 
příloha P.3 – Zařízení staveniště. Maximální výška dopadu betonu je 1,5m. Do této 
hodnoty se počítá i svislý koncový element výložníku! Dva pracovníci pohybují vý-
ložníkem a rozprostírají rovnoměrně betonovou směs do plochy budoucí zákla-
dové desky, třetí pracovník hutní směs vibrační latí. Musí si dát pozor, aby směs 
nezhutnil příliš, jinak hrubé kamenivo klesne a na hladině zůstane pouze cemen-
tová kaše. V tomto případě by došlo k nežádoucímu snížení pevnosti vytvrdlého 

Obrázek 10- Vlastní návrh - schéma výztuže 
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betonu. Další dva pracovníci hlídají výšku nalitého betonu a následně beton vyhla-
zují dřevěnými hladítky a hliníkovou stahovací latí. K hlídání výšky využívají rotační 
laser na stativu s přijímačem upevněným na lati se stupnicí. Výška horní hrany 
desky (počítáno od +-0,000m) = -3,150m. Strojník ovládá výkon autočerpadla 
a stará se o stav stroje. Přes Základovou desku se vytvoří pochozí lávka, aby pra-
covníci neponičili položenou výztuž. Ihned po betonáži se musí směs ošetřovat. Při 
přímém slunečním svitu kropíme vodou. 

4.5.9 Odstranění bednění základové desky 1S 

Po dostatečném vytuhnutí desky (minimálně 5 dní) je možné bednění demon-
tovat. V demontáži se postupuje chronologicky vzestupně jako při montáži: vy-
jmutí klínu, odšroubování a demontáž podpor, odstranění šalovacích desek. Vše-
chen demontovaný materiál se přenese na skládku bednění vedle základové desky 
1NP a přikryje plachtou.  

4.5.10 Provedení hydroizolace 

Vodorovná hydroizolace spodní stavby se skládá z asfaltových modifikova-
ných pásů. Montáž probíhá natavením pásů pomocí plamene z propanbutanové 
láhve a dodržuje se minimální přesah pásů 100mm.  

4.5.11 Zakládání první řady ztraceného bednění obvodových nosných stěn 1S 

Pracovníci si vyměří výškově i polohově umístění stěn. Mezi lavičkami se na-
táhnou pomocné stavební provázky, které tvoří vodící prvek první řady tvárnic. Po 
vyměření přiveze multikára zavlhlý beton C25/30 na staveniště v objemu 0,66m3. 
Zavlhlou betonovou směs vyklopí pomocí sklopky na předem připravenou PVC fó-
lii 3x3m tloušťky 3mm. Následně dojde k přikrytí směsi plachtou, aby se zamezilo 
nadměrnému vysychání. Pracovník nakládá směs lopatou na kolečko a sváží dolů 
do jámy připravené skupině kladačů. Zároveň už budou naskladněny potřebné 
kusy tvárnic ztraceného bednění rozměru 300x250x500mm, které ze skladovací 
plochy pracovník rovněž kolečkem sváží do jámy. Maximální počet kusů na jednom 
kolečku jsou 3ks, jinak může při přepravě dojít k poškození tvárnice.  

Samotné zakládání začíná v rohu nejvyššího bodu základové desky. Pracov-
ník nanese potřebnou vrstvu zavlhlé směsi tak, aby na ní mohla být tvárnice ulo-
žená a dostatečně srovnaná ve všech směrech. Tvárnice se tedy nasune na smy-
kovou výztuž a položí na vrstvu (tl. 1,5cm) zavlhlého betonu. Vodováhou a gumo-
vou paličkou se tvárnice vyrovná. Podle výšky této tvárnice (-2,900m) se založí 
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všechny rohy obvodových nosných stěn obdobným způsobem. Všechny rozměry 
se přeměří výškově, v podélném i příčném směru. K dokonalému pravému úhlu je 
nutné hlídat i úhlopříčné vzdálenosti Jakmile máme rohy dokonale srovnané a vy-
měřené, můžeme pokračovat v kladení zbylých tvárnic v řadě na zavlhlou betono-
vou směs. Tvarovky klademe vždy perem do drážky, čímž na sebe jednotlivé tva-
rovky lépe navazují. Mezi tvárnicemi klasickými se nachází i tvárnice s dvojitou pře-
pážkou. Ty jsou určeny k vytvoření tvárnic o poloviční délce a to přeříznutím úhlo-
vou bruskou s diamantovým řezným kotoučem. Dokonalé založení je nejdůleži-
tější, jelikož jakmile zde dojde k zanedbání, už nikdy se nedokonalosti v konstrukci 
nevyrovnají. 

4.5.12 Další řady ztraceného bednění 

Po zatvrdnutí lože ze zavlhlé betonové směsi se může pokračovat s kladením 
dalších řad ztraceného bednění. Ve zdivu bude vytvořená vazba tak, aby styčná 
spára spodních tvárnic byla vždy uprostřed vrchní tvarovky.  

Průběžně se do tvarovek vkládá betonářská výztuž, vždy dva pruty vodorovně 
a svisle prut do každého otvoru tvarovky. Přesahy jednotlivých prutů budou mini-
málně 400mm.  

Po vyzdění ztraceného bednění do výšky 1,25m (-1,900m) dochází Dva pra-
covníci pohybují výložníkem a plní tvarovky rovnoměrně betonem, který je čerpán 
autočerpadlem. Další pracovník hutní vylitou směs ponorným vibrátorem. Výkon 
vibrátoru volíme s rozumem! jinak mohou vibrace poškodit jednu z bednících tvár-
nic, celá konstrukce se znehodnotí a beton vyteče porušenou tvárnicí ven.  

Další den je třeba vystavit lešení, které umožní pracovníkům bezpečný pohyb 
při práci a následně vyskládají další 4 řady tvarovek. Vše opět provázané výztuží 
a řádně stykováno. Výška vyskládané stěny 2,25m (-0,900m).  

Dobetonování v objemu 2x9m3 do výšky 2,1m obdobným způsobem.  

Následný den se vyskládají zbylé řady, kde se nachází okenní otvory, na které 
se nesmí zapomenout! Nad každý okenní otvor přijdou 3ks prefabrikovaných že-
lezobetonových překladů. Výška stěny 2,75m(-0,400m). Vše opět provázáno vý-
ztuží, kdy svislé pruty budou převyšovat výšku stěny o 150mm pro pozdější svá-
zání s věncem. 
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Dobetonování v objemu 1,5x9m3 do výšky 2,7m obdobným způsobem. Na 
vyčnívající výztuž se nasadí ochranné krytky. 

4.5.13 Provedení hydroizolace  

Svislá hydroizolace se skládá také z asfaltových modifikovaných pásů. Montáž 
probíhá natavením pásů pomocí plamene z propanbutanové láhve a dochází k na-
vázání hydroizolace vodorovné.  

4.5.14 Přizdívka nosné stěny k líci východní obvodové stěny 1S 

Založení nosné přizděné stěny, o délce 6m, k obvodové stěně 1S probíhá ob-
dobně, jako předešlé zakládání. Před samotným založením pracovníci vyvrtají do 
základového pasu otvory o průměru Ø12mm minimálně 300mm hluboko. Otvory 
budou umístěné v ose přizděné stěny, tedy 100mm od okraje obvodové stěny 
v osových vzdálenostech 300mm. Do otvorů se pomocí palice umístí výztužné 
pruty Ø12mm o délce 1000mm a následně je možné začít se zakládáním první 
řady tvárnic. Pracovník nanese potřebnou vrstvu zavlhlé směsi tak, aby na ní 
mohla být tvárnice uložená a dostatečně srovnaná ve všech směrech. Tvárnice se 
tedy nasune na smykovou výztuž a položí na vrstvu (tl. 1,5cm) zavlhlého betonu. 
Vodováhou a gumovou paličkou se tvárnice vyrovná. Podle výšky této tvárnice (-
2,900m). Takto založí 2 okrajové prvky, mezi které následně doskládá celou řadu. 

Obrázek 11- Tvárnice ztraceného bednění 
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Po vytvrdnutí zavlhlého betonu se doskládají dalších 5 řad tvarovek. Výška zdi 1,5m 
(-1,850 m). Průběžně se do tvarovek vkládá betonářská výztuž Ø10mm, vždy dva 
pruty vodorovně a svisle prut do každého otvoru tvarovky. Přesahy jednotlivých 
prutů budou minimálně 400mm.  

Betonáž probíhá pomocí autodomíchávače s pásovým dopravníkem. Dva 
pracovníci pohybují pásem a plní tvarovky rovnoměrně betonem, který je čerpán 
autodomíchávačem. Další pracovník hutní vylitou směs ponorným vibrátorem. Vý-
kon vibrátoru volíme s rozumem! jinak mohou vibrace poškodit jednu z bednících 
tvárnic, celá konstrukce se znehodnotí a beton vyteče porušenou tvárnicí ven.  

Další den se za pomocí lešení vyskládají zbylých 5 řad tvarovek do výšky 
a dobetonují obdobným způsobem, jako řady předešlé. Svislé pruty budou převy-
šovat výšku stěny o 600mm a osadí ochrannou krytkou. Při armování základové 
desky se ohnou ve směru desky a prováží s výztuží desky. 

4.5.15 Tepelná izolace 

Bude provedena tepelná izolace východní obvodové stěny z desek XPS tl. 
100mm. Jako adhezní materiál bude použit lepící a stěrkový tmel, kterým se poly-
styrenové desky přichytí na vnější část stěny. 

4.5.16 Připravení přípojek pod základovou deskou 1S 

Obrázek 12- Plnění bednění 
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Všechny přípojky pod deskou budou rozvedené a odzkoušené. Každá 
z těchto přípojek se řeší jako samostatný objekt. 

4.5.17 Násyp a hutnění mezi svahem a obvodovou zdí 

Před začátkem zásypu části východního svahu se tepelná izolace obvodové 
stěny suterénu opatří nopovou fólií po celé ploše. Výstupky na fólii (nopy) budou 
směřovány směrem od konstrukce. Přichycení se provede pomocí krátkých hře-
bíků, kterými se ručně připíchne fólie k tepelné izolaci. Následně budou pracovníci 
kolečky a lopatami dosypávat zeminu pro vytvoření roviny pod základovou deskou 
1NP. Zemina se bude hutnit po vrstvách tloušťky 0,2m vibračním pěchem až na 
dosažení výšky -0,300m.  

4.5.18 Bednění základové desky 1NP 

Pro vytvoření formy betonu se použijí použité překližky a hranoly z bednění 
základových pasů a základové desky 1S. Všechny vnitřní povrchy bednění se opatří 
olejovým odbedňovacím přípravkem, který způsobí nepřilnavost povrchu s beto-
nem a při následném odbednění nenastává problém s vysokou soudržností obou 
materiálů.  

4.5.19 Armování základové desky 1S 

Kari sítě Ø6mm s oky 100mmx100mm se pokládají na plastové distanční pod-
ložky, které zaručí krytí výztuže. Sítě se stykují přesahy přes dvě řady ok (200mm). 

Obrázek 13- Vlastní návrh - schéma výztuže 
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V oblastech pod nenosnými příčkami dochází ke zdvojení vyztužení kari sítí. Od 
okrajového bednění budou vzdáleny 50mm. Distanční podložky se pokládají na 
plochu do rastru 2x2m, umístěny nebudou kolmo na hranu bednění, ale diago-
nálně. Budou tedy s bedněním svírat úhel 45°(155°).  

4.5.20 Betonáž základové desky 1NP 

Stejně jako při betonáži základové desky 1S plníme připravené formu beto-
novou směsí C25/30 konzistence S4 dováženou autodomíchávačem z nedaleké 
betonárny. K plnění nám poslouží připravené autočerpadlo, které pomocí čerpa-
dla a výložníku přepravuje čerstvou směs na místo. Autočerpadlo bude umístěné 
viz. příloha č. P.3 -Zařízení staveniště. Maximální výška dopadu betonu je 1,5m. Do 
této hodnoty se počítá i svislý koncový element výložníku! Dva pracovníci pohybují 
výložníkem a rozprostírají rovnoměrně betonovou směs do plochy budoucí zákla-
dové desky, třetí pracovník hutní směs vibrační latí. Musí si dát pozor, aby směs 
nezhutnil příliš, jinak hrubé kamenivo klesne a na hladině zůstane pouze cemen-
tová kaše. V tomto případě by došlo k nežádoucímu snížení pevnosti vytvrdlého 
betonu. Další dva pracovníci hlídají výšku nalitého betonu a následně beton vyhla-
zují dřevěnými hladítky a hliníkovou stahovací latí. K hlídání výšky využívají rotační 
laser na stativu s přijímačem upevněným na lati se stupnicí. Výška horní hrany 
desky (počítáno od +-0,000m) = -0,150m. Strojník ovládá výkon autočerpadla 
a stará se o stav stroje. Přes Základovou desku se vytvoří pochozí lávka, aby pra-
covníci neponičili položenou výztuž. Ihned po betonáži se musí směs ošetřovat. Při 
přímém slunečním svitu kropíme vodou. 

4.5.21 Odstranění bednění základové desky 1NP 

Po dostatečném vytuhnutí desky (minimálně 5 dní) je možné bednění demon-
tovat. V demontáži se postupuje chronologicky vzestupně jako při montáži: vy-
jmutí klínu, odšroubování a demontáž podpor, odstranění šalovacích desek. 

4.6 Složení pracovní čety 

4.6.1 Hlavní pracovní četa 

5x zedník 

2x pomocníci 

1x strojník autočerpadla 

2x řidič domíchávače 
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4.7 Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

4.7.1 Hlavní stavební mechanizmy 

4.7.1.1 Autočerpadlo SCHWING S 43 X 

 

 

 

Tabulka 7- Specifikace 

Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 42,3 
Horizontální dosah (m) 38,1 
Skládání výložníku - RZ 
Počet ramen - 5 
Dopravní potrubí - DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoče ° 2x370° 
Systém zapatkování - SX 
Zapatkování podpěr – přední (m) 8,30 
Zapatkování podpěr – zadní (m) 8,30 

 

  

Obrázek 14- Schwing 
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Obrázek 15- Posouzení autočerpadla 
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4.7.1.2 Autodomíchávač MAN TGS 8x4 Mix 

 

 

 

 

Tabulka 8- Specifikace 

Celková hmotnost: 32 000 kg / 34 000 kg 
Provozní hmotnost: 13 525 kg 
Užitečná hmotnost: 18 475 kg 
Celkové rozměry (dxšxv): 8764 x 2550 x 4000 mm 
Rozvor: 1795 - 2505 - 1400 mm 
Objem cisterny [m3]: 9 m3 
Objem nádrže: 300 l 
Materiál nádrže: ocelová nádrž 

  

Obrázek 16- MAN TGS 
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4.7.1.3 Autodomíchávač Mercedes 3244 9m3 s pásovým dopravníkem 

 

 

 

Tabulka 9- Specifikace 

Třída emisí Euro 3 
Objem cisterny 9m3 
Výkon motoru 324 kW (441 hp) 
Převodovka manuální 
Max. užitečné zatížení 18 450 kg 
Užitná hmotnost 32 000 kg 
Celkový rozvor kol 4500 mm 

 

  

Obrázek 17- Mercedes 3244 
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4.7.1.4 MAN TGA 26.320 + PALFINGER PK 16502 typ B 

 

Tabulka 10- Specifikace 

Vlastní váha 14 436 kg 
Celková váha 26 000 kg 
Nosnost 11 564 kg 
Nákladní délka 6 380 mm 
Nákladní šířka 2 450 mm 
Nákladní výška 1 900 mm 

Obrázek 18- MAN TGA 

Obrázek 19- Posouzení hydrauliky 
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4.8 Pomocný vůz Mazda E 2200 D 

 

 
 
 
 
Tabulka 11- Specifikace 

Užitečná hmotnost 1,3 t 
Rozměry ložné plochy 4 x 1,7 m 
Výška ložné plochy nad zemí 0,8 m 
Míst k sezení 3 
Maximální šířka vozidla 1,8 m 
Tažné zařízení až na 1550 kg 
Výkon motoru 47 kW 
Objem motoru 2 184 ccm 

  

Obrázek 20- Mazda E 2200D 
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4.8.1.1 Multicar M26 

 

Tabulka 12- Specifikace 

Max. rychlost v km/hod 90 
Min. pracovní rychlost 4 
Převodovka synchronizovaná převodová skříň 
Počet rychlostí 5,1 
Pohon 4×2, alternativně 4×4 
Přípustná celková hmotnost 4,3 t 
Maximální užitečná hmotnost 2,2 t 

 

  

Obrázek 21- Multicar M26 
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Obrázek 23- Vibrační lišta 

4.8.2 Doplňkové stroje a nářadí 

4.8.2.1 Vibrační pěch Bomag 

Tabulka 13- Specifikace 

Název BOMAG BT65 
Hmotnost 68 kg 
pracovní šířka 28 cm 
Palivo Natural 95 
Výkon 2.8 kW 
odstředivá síla 17 kN 
pracovní rychlost 20 m/min 

4.8.2.2 Vibrační lišta 2m Barikell typ 4481 

Povrchové zvibrování a srovnání betonové směsi. Použití na vyhlazení zákla-
dových desek. 

 
Tabulka 14- Specifikace 

Palivo Natural 95 
Rozměry (d-š-v ) 2000x230x300 mm 
Výkon motoru 1.1 kW 

 

 

 

Obrázek 22- Vibrační pěch 
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Obrázek 24- Ponorný vibrátor 

4.8.2.3 Ponorný vibrátor mechanický Hervisa Perles CMP3/35 

Vibrování betonové směsi v základech a v betonových bednících tvárnicích. 

 
Tabulka 15- Specifikace 

 

 

4.8.3 Elektrické nářadí 

 Úhlová bruska 

 Okružní pila 

 Bateriová vrtačka 

 Termický nůž na polystyren 

 Elektrická vrtačka s příklepem 

 Tlakový čistič 

4.8.4 Měřící přístroje 

 Rotační laser se stativem a latí se stupnicí 

 Nivelační sada LEICA NA324 

 Pásmo 30m 

 Metr 3m 

4.8.5 Ruční nářadí 

 Gola sada s ráčnou 

 Palice  

 Páčidlo 

 Gumová palice 

 Gumová palička 

 Zednická lžíce, naběračka 

Napětí 230 V 
Hmotnost 6 kg  
Otáčky motoru 16 000 ot./min  
Elektrický příkon 2 000 W  
Rozměry (d x š x v) 320 x 135 x 220 mm 
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 Lopata 

 Kolečko 

 Lámací nože 

 Stavební provázek 

4.9 Jakost a kontrola kvality 

4.9.1  Vstupní kontrola 

1. Kontrola pracoviště 

2. Kontrola převzetí pracoviště 

3. Kontrola pracovníků 

4. Kontrola předešlých prací 

4.9.2 Mezioperační kontrola 

5. Kontrola klimatických podmínek 

6. Zaměření objektu 

7. Kontrola způsobilosti pracovníků 

8. Kontrola uložení zemnícího pásku 

9. Kontrola provedení základových pasů 

10. Kontrola výztuže základové desky 

11. Kontrola provedení základové desky 

12. Kontrola provádění nosné obvodové stěny suterénu 

13. Kontrola rozmístění inženýrských sítí 

14. Kontrola souladu s časovým plánem 

15. Kontrola odvodnění stavební jámy 

16. Kontrola strojů pro betonáž a ostatní práce 

4.9.3 Výstupní kontrola 

17. Kontrola rovinnosti konstrukcí 

18. Kontrola výšek konstrukcí 

19. Kontrola dokumentů 
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4.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o BOZP a sezná-
meni s technologickým postupem provádění prací a ochrannými pomůckami dle 
prováděné stavební činnosti. Ochranné a bezpečností pomůcky budou kontrolo-
vány, bude dohlíženo na jejich stav.  

O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku.  

Legislativa:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (poslední novela 136/2016 Sb.)  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovního prostředí  

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bez-
pečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - kterým se stanoví vzhled a umístění bezpeč-
nostních značek a zavedení signálů  

4.11  Životní prostředí, nakládání s odpady 

Technologický proces základových konstrukcí bude proveden tak, aby nedo-
šlo k znečištění životního prostředí. Pod zaparkovaný stroj bude umístěna nádoba, 
nebo zachytávač případných uniklých provozních kapalin, aby nedošlo ke konta-
minaci půdy a vody. Budou probíhat kontroly použitých strojů, aby se předešlo 
případným škodám. 

Všechny odpady, které vznikly při výkopech, budou zlikvidovány dle platných 
zákonů. Recyklovány, popřípadě odvezeny na příslušnou skládku. Při převzetí kon-
tejneru bude vypracován přejímací protokol za ekologickou likvidaci odpadu. Bude 
následně uložen do stavebního deníku. 

Nakládání s odpady se řídí dle vyhlášky č. 93/2016 Sb.  

Nespotřebované betonové směsi budou odvezeny zpět do betonárny, ve 
které se postarají o řádnou recyklaci. Kovy budou odvezeny do výkupu. 
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Tabulka 16- Odpady 

DRUH ODPADU LIKVIDACE KÓD 
Dřevo RECYKLACE 17 05 04 
Plasty RECYKLACE 17 20 03 
Malta, beton RECYKLACE 17 01 01 
Železo a ocel RECYKLACE  17 04 05 
Směs kovů RECYKLACE 17 09 07 
Směsný demoliční odpad RECYKLACE 17 09 04 
Směsný komunální odpad RECYKLACE 20 03 01 
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Obrázek 25- Letecký snímek pozemku 

5.1 Identifikační údaje 

Zařízení staveniště je řešeno pro etapu hrubé spodní stavby a to zejména pro 
budování základových konstrukcí. V této zprávě se seznámíme s celkovou kon-
cepcí zařízení. Tato zpráva navazuje na přílohu č. P.3 – Zařízení staveniště 

Informace o stavbě  

Stavebník:  Tomáš Fuk, Krumlovská 9, Ivančice 664 91 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:   Brno-venkov 

Město:   Ivančice 583120 

Ulice:   Alfonse Muchy 

Katastrální území: Ivančice 655724, parc. č. 3336/2, 862/3, 459/3 a 497/3 

Stavební pozemek se skládá ze čtyř parcel. Celkový součet ploch činí 5 643m2. 
Pozemek je umístěn v jihozápadní části města Ivančice na samém konci slepé ulice 
Alfonse Muchy. Na pozemku nebyly zjištěny žádná rizika, záplavová území ani jiná 
chráněná území.  
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Rozdělení na stavební objekty: 

SO.01 – bytový dům 

SO.02 – zpevněná plocha 

SO.03 – oplocení 

SO.04 - retenční nádrž s přepadem+ přípojka 

SO.05 - přípojka vedení napětí 

SO.06 - přípojka pitné vody 

SO.07- přípojka plynovodního nízkotlakého potrubí 

SO.08 - přípojka sdělovacího vedení 

SO.09 - přípojka kanalizačního potrubí 

5.2 Základní koncepce zařízení staveniště 

Prvním důležitým krokem pro vytváření staveniště je skrývka ornice. V našem 
případě nemá důvod sejmout ornici z celého povrchu pozemku. Postačí nám jen 
část o výměře 2 889,53m2. Výška orné půdy na pozemku se pohybuje okolo 
150mm a celkový objem ornice tedy činí 433,43m3. Na obnaženém povrchu pak 
následně můžeme zřizovat objekty zařízení staveniště, skládky, staveništní cestu 
a budovat samotné stavební objekty.  

Staveniště je opatřeno dvěma otvory ve stávajícím betonovém plotě s výškou 
2m. Tyto otvory jsou 7m široké a poslouží nám pro vozidla jako vjezd a výjezd na 
staveniště. Tyto otvory budou opatřeny dočasným mobilním oplocením, které se 
skládají ze dvou křídel, na krajích budou kloubově spojeny s oplocením a tím 
umožní otevírání a možnost průjezdu vozidel. Tyto provizorní brány budou uza-
mykatelné, aby nebylo umožněno přístupu cizím osobám na staveniště. Místo ur-
čené k vjezdu, se nachází na ulici Alfonse Muchy. Výjezdová brána se nachází na 
ulici V Olších. 

Z důvodu jílovitých zemin, které se při zvýšené vlhkosti lepí na kola vozidel, 
se cesty vysypou směsným recyklátem o tloušťce 150mm. V nejužších místech je 
cesta široká 3m a nejmenší poloměr otáčení má 15m. Dříve, než vozidla opustí 
pozemek, je nezbytně nutné zkontrolovat čistotu podvozku vozidla a popřípadě 
vozidlo očistit na místě k tomu č. P.3 – Zařízení staveniště. 
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Obrázek 26- Schéma stavební buňky 

Na staveništi se nachází několik odvodněných skládek a objektu pro ZS. 
Všechny jejich rozmístění se nachází v příloze č. P.3 – Zařízení staveniště. 

5.3 Objekty zařízení staveniště  

Zázemí pro pracovníky bude vytvořeno pomocí pronajatých stavebních bu-
něk. Tyto buňky budou uloženy na hranoly 150mmx150mm, které budou dodány 
současně s buňkami. Sestava buněk je tvořená kanceláří stavbyvedoucího, šatnou 
pro pracovníky, hygienickým zařízením a skladovací uzamykatelnou jednotkou. 

5.3.1 Kancelář stavbyvedoucího 

Zde bude využita Obytná buňka AB6 s předsíňkou firmy AB-Cont s.r.o. Buňka 
je koncipována s malou předsíňkou, kdy se nejvíce komfortu využívá převážně 
v zimním období, kdy bude buňka také využívána. Součásti vybavení jsou 2 zářiv-
ková světla (2x36W) a elektrický přímotop. Bude doplněna o psací stůl, dvě židle 
a skříň s věšáky. 

 

Tabulka 17- Rozměry AB6 

Vnější rozměry mm 
Délka 6 058 
Šířka 2 438 
Výška 2 591 
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5.3.2 Šatna pro pracovníky 

Obytná buňka AB6 firmy AB-Cont s.r.o. Součásti vybavení jsou 2 zářivková 
světla (2x36W) a elektrický přímotop. Bude doplněna šesti židlemi a skříní s vě-
šáky. 

Tabulka 18- Rozměry AB6 

Vnější rozměry mm 
Délka 6 058 
Šířka 2 438 
Výška 2 591 

 

  

Obrázek 27- Schéma stavební buňky 

Obrázek 28- Buňka AB6 
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5.3.3 Hygienické zařízení 

Sanitární buňka SB3 firmy AB-Cont s.r.o. Buňka je vybavena jedním pisoárem, 
dvěma keramickými umyvadly, toaletní kabinkou se záchodovou mísou a také spr-
chovým koutem s boilerem. 

Tabulka 19- Rozměry SB3 

Vnější rozměry mm 
Délka 3 067 
Šířka 2 438 
Výška 2 591 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29- Schéma stavební buňky 

Obrázek 30- Buňka SB3 
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5.3.4 Skladovací uzamykatelná jednotka 

Skladový kontejner SK 20 firmy AB-Cont s.r.o. Kontejner určený k uskladnění 
nářadí. Uzamykatelná dvoukřídlá vrata. 

Tabulka 20- Rozměry SK 20 

Vnější rozměry mm 
Délka 6 058 
Šířka 2 438 
Výška 2 591 

 

Obrázek 31- Schéma stavebního kontejneru 

Obrázek 32- Skladový kontejner 
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5.3.5 Kontejnery na odpad 

Kontejnery na odpady přistaví Technické služby Ivančice. 

5.3.6 Oplocení 

5.3.6.1 Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště bude tvořit původní betonový plot výšky 2m. Dva otvory 
(7m) sloužící pro vjezd a výjezd ze staveniště, budou vyplněny dvěma plotovými 
panely mobilního oplocení o výšce 2m a šířce 3,455m. Ty budou na okrajích otvorů 
kloubově připojeny, aby bylo umožněno otevření a vjezdu vozidla, či vchodu 
oprávněné osoby. Obě křídla se budou zamykat, aby se znemožnilo přístupu ne-
povolaným osobám. 

5.3.6.2 Oplocení stavební jámy  

Pro bezpečnější pohyb po staveništi bude zřízené oplocení výkopu. Oplocení 
bude od výkopu vzdálenou 0,5m a bude zároveň simulovat hranici, po kterou je 

Obrázek 33- Kontejner 

Obrázek 34- Mobilní oplocení 
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přísně zakázáno přitěžovat zeminu nad výkopem. Takové zatížení půdy by mohlo 
způsobit sesuv půdy a následná zranění osob. Oplocení bude seskládáno z ploto-
vých zábran o výšce 1000mm a šířce 2000mm. Tyto zábrany se nasazují na stabilní 

gumové patky a následně zajišťují o sebe. Delší část patky bude vždy směřovat 
směrem do výkopu a tak se zajistí stabilita celé konstrukce.  

5.3.7 Parkoviště 

Bude zřízena plocha na parkovací stání. Plocha o rozměrech 2,5x10,5m se 
nachází hned vedle buňky sanitárního zařízení. Přesná pozice je znázorněna v pří-
loze č. P.3 – Zařízení staveniště. 

5.4 Zdroje pro stavbu 

Elektrické přípojky budou napojeny na staveništní rozvaděč a pojistkovou 
skříň s elektroměrem. Příkon elektrické energie stanovujeme výpočtem, abychom 
mohli dimenzovat přípojky. Spotřebu elektrické energie počítáme pro denní pro-
voz. 

5.4.1 Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 ∗  [(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2) + [(0,7 ∗ 𝑃1)  

P1…celkový příkon stavebních strojů 

P2…celkový příkon vnitřního osvětlení 

1,1…koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7…koeficient současnosti elektromotorů 

Obrázek 35- Zábrana výkopu 
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0,8…koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0…koeficient současnosti venkovního osvětlení 

Celkový příkon stavebních strojů 

Tabulka 21- Příkon stroje 

Stavební stroje Počet kusů 
 

Příkon 
[kW] 

Celkový příkon 
[kW] 

Úhlová bruska 2 2,2 4,4 
Okružní pila 2 3,8 7,6 
Termický nůž na polystyren 1 0,5 0,5 
Elektrická vrtačka s příklepem 2 2,5 5 
Vibrační lišta 1 0,27 0,27 
Svářečka 1 13,50 13,50 
Tlakový vodní čistič 2 2,1 4,2 
Celkem   35,47kW 

 

Celkový příkon vnitřního osvětlení 

Tabulka 22- Příkon osvětlení 

Vnitřní osvětlení Počet kusů 
 

Příkon 
[W] 

Celkový příkon 
[W] 

Kanceláře 4 36 144 
Šatny 4 36 144 
Sanitární buňky 2 36 72 
Bojler 1 2 2000 
Celkem   2,360kW 

 

P = 1,1 ∗  (0,5 ∗ 35,47 + 0,8 ∗ 2,36) + (0,7 ∗ 2,36)  

P = 21,66kW 

Potřebný celkový příkon elektrického proudu pro etapu základové kon-
strukce činí 21,66kW. Tento příkon je poměrně nízký z důvodu nenáročnosti na 
elektrickou energii, využívání předpřipravené betonové směsi dovážené z beto-
nárny a nevyužití velkých pracovních strojů poháněné elektřinou.  
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5.4.2 Potřeba vody pro staveništní provoz 

Stejně jako u elektrického příkonu je nutné provést výpočet potřeby vody 
pro staveniště.  

𝑄 = 𝛴
𝑃𝑛 ⋅ 𝐾𝑛

𝑡 ⋅ 3600
=

𝐴 ⋅ 1,6 + 𝐵 ⋅ 2,7

𝑡 ⋅ 3600
[𝑙/𝑠] 

Q…celkové množství vody [l/s] 

P…celková potřeba vody [l] 

K…koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 

t…směna 8 hodin 

 

Voda pro provozní použití 

Tabulka 23- Voda provozní 

Voda pro provozní účely MJ 
 

Množství Střední 
norma 

Množství 
[l] 

Ošetřování betonu m3 231,3 200 46 255,2 
Mytí vozidel ks 2 300 600 
Celkem    46 855,2l 

Voda pro hygienické účely 

Tabulka 24- Voda hygienická 

Voda pro hygienické 
účely 

MJ 
 

Množství Střední 
norma 

Množství 
[l] 

Hygienické účely 1os 7 40 280 
Sprchování 1os 7 45 315 
Celkem    595l 

 

𝑄 = 𝛴
𝑃𝑛 ⋅ 𝐾𝑛

𝑡 ⋅ 3600
=

46855,2 ⋅ 1,6 + 595 ⋅ 2,7

8 ⋅ 3600
[𝑙/𝑠] 

𝑄 = 2,66 l/s 

Maximální denní spotřeba vody pro staveništní provoz je 2,66l/s. Navrhuji po-
trubí s jmenovitou světlostí DN 80. 
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Obrázek 37- Značka 1 Obrázek 38- Značka 2 

5.5 Likvidace zařízení staveniště 

Po dokončení výstavby budou pronajaté prvky vráceny zpět firmám, tj. buňky, 
kontejnery, výplně otvorů v oplocení. Samotné oplocení zůstane i po výstavbě. 
Skládky se vyklidí a všechny odpady se řádně zlikvidují. Nakládání s odpady se řídí 
dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Recyklát, který byl využit pro zpevnění staveništní cesty 
se odveze na mimostaveništní skládku Technické služby Ivančice. Zbylý objem or-
nice se rozprostře po pozemku a doplní v terénu. 

Všechny práce probíhající na staveništi budou prováděny v souladu s naříze-
ním vlády č. 591/2006 Sb, s nařízením vlády č. 362/2005 SB. Na staveništi je zaká-
zán vstup nepovolaným osobám a osobám bez ochranných pomůcek. Stavba 
bude zabezpečena proti vniku nepovolaných osob betonovým oplocením výšky 
2m. Vjezdová brána na staveniště bude opatřena visacím zámkem a značkami „Zá-
kaz vstupu na staveniště“, „Vstup jen v ochranné přilbě“, „Pozor, výjezd a vjezd vo-
zidel stavby“,.  

  

Obrázek 36- Značka 3 
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Strojní sestava byla navržena na výstavbu hrubé spodní stavby bytového 
domu v Ivančicích se zaměřením na zemní práce a základové konstrukce. Celá se-
stava byla navržena tak, aby se zajistila plynulost výstavby s ohledem na finanční 
faktor. Zároveň se dbala zvýšená pozornost dostupnosti strojů v dané lokalitě 
a možnost jejich zapůjčení a použití.  

1. Výpis strojů a stručné využití: 

2. Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč 

3. Liebherr L538 kolový nakladač 

4. Liebherr A 913 Compact Litronic kolové rypadlo  

5. Autodomíchávač MAN TGS 8x4 Mix 9m3 

6. Autodomíchávač Mercedes 3244 9m3 s pásovým dopravníkem 

7. Nákladní automobil MAN TGA 26.320 + PALFINGER PK 16502  

8. Pomocný vůz Mazda E 2200 D 

9. Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

10. Multicar M25 

11. Vibrační pěch Bomag 

12. Vibrační lišta 2m Barikell typ 4481 

13. Ponorný vibrátor mechanický Hervisa Perles CMP3/35 

14. Úhlová bruska 230mm HILTI AG 230-24-D 

15. Úhlová bruska 125mm HILTI DCG125 

16. Okružní pila 230mm HILTI WSC 85 

17. Aku příklepová vrtačka DeWALT 18V 1,5Ah 

18. Termický nůž na polystyren HotKnife 250 

19. Elektrická vrtačka s příklepem HILTI TE30-C-AVR 

20. Rotační laser se stativem a latí se stupnicí Rotační laser GRL 400 H Pro 

21. Nivelační přístroj optický BOSCH GOL 20D Pro 

22. Tahač návěsů DAF XF 105.460 EURO 5 EEV 

23. Podvalník GOLDHOFER STN-L3 Bau 
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Obrázek 39- Tatra Phoenix 

 
6.1 Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč 

Nákladní automobil bude odvážet vytěženou zeminu na skládku v městě 
Oslavany vzdálenou 3,8km. Celkově zde budou tato vozidla operovat dvě zároveň. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka 25- Specifikace stroje 

Motor EURO 5, 300 kW, 2 000 Nm/ 1 000 - 1 
410 ot/min 

Kabina S klimatizací, s nezávislým topením. 
Rozvor 3 440 + 1 320 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Užitečné zatížení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
Nástavby Tří straně sklopná korba, objem 10 m3. 

 
  

Obrázek 40- Rozměry Tatra 
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6.2 Liebherr L538 kolový nakladač 

Využití na sejmutí ornice a odvoz na místo deponie, popřípadě nakládku na 
nákladní automobil pro odvoz zeminy mimo staveniště 

 

 

 

 

 
Tabulka 26- 

Specifi-
kace stroje 

Maximální zdvih 9,000 - 10,200 kg 
Kapacita lžíce 2.30 - 2.80 m³ 
Max. objemová hmotnost materiálu 1.70 - 1.80 t/m³ 
Užitné zatížení 13,500 - 14,000 kg 
Výkon motoru 114 kW / 155 PS 
Pohotovostní hmotnost 15 700kg 

 
 
 
  

Obrázek 41- Liebherr L538 
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6.3 Liebherr A 913 Compact Litronic kolové rypadlo  

Provede výkop jámy a následně výkop pasů. Nakládka na nákladní automobil 
pro odvoz zeminy mimo staveniště 

 

 
 
 
 
Tabulka 27- Specifikace stroje 

Pohotovostní hmotnost 13,600 - 15,300 kg 
Výkon motoru 95 kW / 129 PS 
Ochranné pásmo otočení 1,700 mm 
Kapacita lžíce 0.17 - 0.87 m³ 

 
  

Obrázek 42- Liebherr A913 
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Obrázek 43- Liebharr graf 
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6.4 Autodomíchávač MAN TGS 8x4 Mix 9m3 

Převáží čerstvou betonovou směs z betonárny BETONA Ivančice s.r.o. na sta-
veniště. 

 

 
 
Tabulka 28- Specifikace stroje 

Celková hmotnost: 32 000 kg / 34 000 kg 
Provozní hmotnost: 13 525 kg 
Užitečná hmotnost: 18 475 kg 
Celkové rozměry (dxšxv): 8764 x 2550 x 4000 mm 
Rozvor: 1795 - 2505 - 1400 mm 
Objem cisterny [m3]: 9 m3 
Objem nádrže: 300 l 
Materiál nádrže: ocelová nádrž 

 
  

Obrázek 44- MAN TGS 
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6.5 Autodomíchávač Mercedes 3244 9m3 s pásovým dopravníkem 

Převáží čerstvou betonovou směs z betonárny BETONA Ivančice s.r.o. na sta-
veniště a zároveň plní funkci vnitrostaveništní dopravy. Přepravníkem přesouvá 
betonovou směs na místo uložení. Využil jsem jej při přepravách malých objemů 
betonu. 

 
 
Tabulka 29- Specifikace stroje 

Třída emisí Euro 3 
Objem cisterny 9m3 
Výkon motoru 324 kW (441 hp) 
Převodovka manuální 
Max. užitečné zatížení 18 450 kg 
Užitná hmotnost 32 000 kg 
Celkový rozvor kol 4500 mm 

 
 
 
 
 
 

Obrázek 45- Mercedes 3244 
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6.6 Nákladní automobil MAN TGA 26.320 + PALFINGER PK 16502  

Provádí přepravu materiálů ze Stavebniny Plus s.r.o. Ivančice a PREFA Brno - 
Závod Oslavany na staveniště. 

Tabulka 30- Specifikace stroje 

Vlastní váha 14 436 kg 
Celková váha 26 000 kg 
Nosnost 11 564 kg 
Nákladní délka 6 380 mm 
Nákladní šířka 2 450 mm 
Nákladní výška 1 900 mm 

Obrázek 46- MAN TGA 

Obrázek 47- Posouzení hydrauliky 
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6.7 Pomocný vůz Mazda E 2200 D 

Přepravní vůz Stavebniny Plus Ivančice s.r.o. Slouží k rozvozu drobného ma-
teriálu, za určitých okolností nahrazuje Nákladní automobil MAN TDA 

 

 
 
 
Tabulka 31- Specifikace stroje 

Užitečná hmotnost 1,3 t 
Rozměry ložné plochy 4 x 1,7 m 
Výška ložné plochy nad zemí 0,8 m 
Míst k sezení 3 
Maximální šířka vozidla 1,8 m 
Tažné zařízení až na 1550 kg 
Výkon motoru 47 kW 
Objem motoru 2 184 ccm 

  

Obrázek 48- Mazda E 2200 D 
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6.8 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX 

Využito na transport betonu od autodomíchávače přímo do bednění pomocí 
čerpadla a výložníku. 

 
 

 
 
 
 
Tabulka 32- Specifikace stroje 

Parametr Jednotka Hodnota 
Vertikální dosah (m) 42,3 
Horizontální dosah (m) 38,1 
Skládání výložníku - RZ 
Počet ramen - 5 
Dopravní potrubí - DN 125 
Délka koncové hadice (m) 4 
Pracovní rádius otoče ° 2x370° 
Systém zapatkování - SX 
Zapatkování podpěr – přední (m) 8,30 
Zapatkování podpěr – zadní (m) 8,30 

 
  

Obrázek 49- SCHWING S 43 SX 



 

102 
 

 

 

Obrázek 50- Posouzení S 43 SX 
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6.9 Multicar M25 

Převáží čerstvou zavlhlou betonovou směs z betonárny BETONA Ivančice 
s.r.o. na staveniště 

 
 

Tabulka 33- Specifikace stroje 

Max. rychlost v km/hod 90 
Min. pracovní rychlost 4 
Převodovka synchronizovaná převodová skříň 
Počet rychlostí 5,1 
Pohon 4×2, alternativně 4×4 
Přípustná celková hmotnost 4,3 t 
Maximální užitečná hmotnost 2,2 t 

 
6.10 Vibrační pěch Bomag BT65 

Využito při hutnění zeminy 

Tabulka 34- Vibrační pěch 

Hmotnost 68 kg 
Pracovní šířka 28 cm 
Palivo Natural 95 
Výkon 2.8 kW 
Odstředivá síla 17 kN 
Pracovní rychlost 20 m/min 

 

Obrázek 51- Multicar M25 
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Obrázek 52- Vibrační lišta 

Obrázek 53- Ponorný vibrátor 

Obrázek 54- Úhlová bruska 1 

Obrázek 55- Úhlová bruska 2 

6.11 Vibrační lišta 2m Barikell typ 4481 

Povrchové zvibrování a srovnání řídké betonové směsi. 
Použití na vyhlazení základových desek. 

Tabulka 35- Vibrační lišta 

Palivo Natural 95 
Rozměry (d-š-v ) 2000x230x300 mm 
Výkon motoru 1.1 kW 

 
6.12 Ponorný vibrátor mechanický Hervisa Perles CMP3/35 

Vibrování betonové směsi v základech a v betonových bednících tvárnicích. 

Tabulka 36- Ponorný vibrátor 

 

 

6.13 Úhlová bruska 230mm HILTI AG 230-24-D 

Pro řezání tvárnic, ocelové výztuže i betonu. Podle využitého řezného ko-
touče. 

Tabulka 37- Úhlová bruska 1 

 

 
6.14 Úhlová bruska 125mm HILTI DCG125 

Pro řezání tvárnic, ocelové výztuže i betonu . Podle využitého řezného ko-
touče.  

Tabulka 38 - Úhlová bruska 2 

Napájení 230 V 
Hmotnost 2,4 kg 
Průměr kotouče 125 mm 
Otáčky motoru 11000 ot/min 
Max. hloubka řezu 43 mm 
Rozměry (d-š-v ) 304 x 104 x 82 mm 

Napětí 230 V 
Hmotnost 6 kg  
Otáčky motoru 16 000 ot./min  
Elektrický příkon 2 000 W  
Rozměry (d x š x v) 320 x 135 x 220 mm 

Napájení 230 V 
Hmotnost 6.5 kg 
Průměr kotouče 230 mm 
Otáčky motoru 6500 ot/min 
Max. hloubka řezu 67 mm 
Rozměry (d-š-v ) 496 x 110 x 107 mm 
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Obrázek 56- Okružní pila 

Obrázek 57- Aku vrtačka 

Obrázek 58- Termický nůž 

Obrázek 59- Vrtačka  

6.15 Okružní pila 230mm HILTI WSC 85 

Pro řezání dřevěných prvků. Podélné, příčné, ponorné a zkosené řezy do 60°. 

Tabulka 39- Okružní pila 

Napájení 230 V 
Hmotnost 7.8 kg 
Průměr kotouče 230 mm 
Max. hloubka řezu 90° 85 mm 
Max. hloubka řezu 45° 60 mm 

 
 
 
 
6.16 Aku příklepová vrtačka DeWALT 18V 1,5Ah 

Lehké vrtací práce, zapouštění šroubů 

Tabulka 40- Aku vrtačka 

Výkon 340 W 
Hmotnost 1,5 kg 
Kapacita akumulátoru 1,5 Ah 
Napětí akumulátoru 18 V 
Rozsah sklíčidla 1,5–13 mm 

 
6.17 Termický nůž na polystyren HotKnife 250 

Řezání polystyrenových tabulí tloušťky 250mm. Při řezání se neuvolňují ku-
ličky z EPS. 

Tabulka 41- Termický nůž 

Čepel 250mm 
Příkon 190W 
Hmotnost 300g 
Napájení 230V 
6.18 Elektrická vrtačka s příklepem HILTI TE30-C-AVR 

Kombinované kladivo pro vrtání do betonu a zdiva, sekací a začišťovací práce 
do betonu 

Tabulka 42- Vrtačka 

Hmotnost 4.2 kg 
Nutné příslušenství Sekáče, vrtáky 
rozměry (d-š-v ) 379 x 93 x 213 mm 
Max. energie 3.3 J 
Upínání nástrojů SDS-PLUS 
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Obrázek 60- Rotační laser 

Obrázek 61- Nivelační přístroj 

6.19 Rotační laser se stativem a latí se stupnicí Rotační laser GRL 400 H Pro 

Využití pro přenos výškových bodů při výkopech a základových pracích 

Tabulka 43- Rotační laser 

 

 

6.20 Nivelační přístroj optický BOSCH GOL 20D Pro 

Vytyčování vodorovné roviny a výškových bodů v terénu 

Tabulka 44 - Nivelační přístroj 

Přesnost nivelace: 30 mm na 30 m 
Měrná jednotka: stupně 
Ochrana proti prachu a vodě: IP 54 
Provozní teplota: -10 - 50 °C 
Skladovací teplota: -20 - 70 °C 
Zvětšení: 20x 

 
 
 
  

Provozní teplota -10 – 50 °C 
Skladovací teplota -20 – 70 °C 
Pracovní dosah 20 m 
Pracovní rozsah s přijímačem 400 m (průměr) 
Pracovní rozsah bez přijímače 20 m (průměr) 
Přesnost nivelace ± 0,08 mm/m 
Rozsah samonivelace ± 8 % (± 5°) 
Nivelační doba 15 s 
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 56 
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6.21 Tahač návěsů DAF XF 105.460 EURO 5 EEV 

Potřebný k přepravě strojů pro zemní práci z půjčovny Liebherr Popůvky. 
Bude vybaven podvalníkem GOLDHOFER STN-L3 Bau. 

 
 
 
 
Tabulka 45- DAF XF 

Výkon 340 kW 
Emisní norma EURO 5 
Celková hmotnost 18000 
Užitečná hmotnost 8540 
Počet míst 2 
Povolená hmotnost soupravy: 44 000 kg / 44 000 kg 
Celkové rozměry (dxšxv): 6160 x 2550 x 3800 mm 
Rozvor: 3800 mm 

 
  

Obrázek 62- DAF XF 
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Obrázek 64- Schéma soupravy 

6.22 Podvalník GOLDHOFER STN-L3 Bau 

 
 
 

 
 
Tabulka 46- Podvalník 

Celková hmotnost návěsu 50.000 kg 
Zatížení labutího krku 20.000 kg 
Zatížení náprav 3x 10.000 kg 
Pohotovostní hmotnost 9.200 kg 
Nosnost 40.800 kg 
Ložná plocha za labutím krkem 8.400 x 2.550 mm 
Ložná výška v zat. stavu 885 mm (+140/-60 mm) 

 
 
 
  

Obrázek 63- Podvalník 
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Obrázek 65- Mapa umístění stavby 

7.1 Lokalita stavby 

Staveniště se je umístěno v jihozápadní části města Ivančice, okres Brno-ven-
kov, Jihomoravský kraj. Příjezdová cesta se nachází na konci slepé ulice Alfonse 
Muchy, výjezd ze staveniště je umístěn na ulici V Olších. GPS souřadnice pro použití 
satelitní navigace: 49.0970831N, 16.3763214E. 

Celá adresa: 

Ulice:  Alfonse Muchy, V Olších/U Malovaného mlýna 

Město:  Ivančice, 664 91 

Okres:  Brno-venkov 

Kraj:  Jihomoravský 

 
  



 

111 
 

Obrázek 66- Trasa Liebherr 

7.1.1 Převoz strojů pro zemní práce z půjčovny Liebherr Popůvky 

Kombinace tahače návěsů DAF XF 105.460 EURO 5 EEV s podvalníkem GOLD-
HOFER STN-L3 Bau bude převážet Liebherr L538 kolový nakladač a Liebherr A 913 
Compact Litronic kolové rypadlo na stavbu.  

Celková trasa měří 17,4km a časově vychází na 18 minut. Na trase se objevilo 
celkem 9 kritických úseků, které musely být zvlášť posouzeny s vlastnostmi do-
pravního prostředku: 

Celková váha: 10 000kg + 9 200kg + 15 700kg = 34 900kg = 34,9t 

Váha na nápravu: max10 000kg = 10t 

Šířka soupravy: 2,6m 

Výška soupravy: 3,8m 

Poloměr otáčení soupravy: 13,9m 
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7.1.1.1 Poloměry: 

 
1. Výjezd z areálu Liebherr na ulici Vin-

trovna 

 15,9m > 13,9m  

VYHOVUJE 

 

 
 
 

2. Sjezd ze silnice I/23 na II/394 

21,2m > 13,9m 

VHOVUJE 

 

 

 

 

 

3. Průjezd silnicí II/394 v obci Tetčice 

28,6m > 13,9m 

VYHOVUJE 

 

4. Průjezd silnicí II/394 v obci Tetčice 

25,9m > 13,9m 

VYHOVUJE 

Obrázek 67- Doprava 1 

Obrázek 68- Doprava 2 

Obrázek 69- Doprava 3 
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5. Nájezd na silnici II/393 (ul. Oslavanská) 
ze silnice II/394 (ul. Na Brněnce) v Ivanči-
cích 

18,2m > 13,9m 

VYHOVUJE 

6. Sjezd ze silnice II/393 (ul. Oslavanská) na 
II152 (ul. Tomáše Procházky) 

16,6m > 13,9m 

VYHOVUJE 

 

7. Sjezd ze silnice II/152 (ul. Krumlovská) na 
ulici B.M.Kuldy 

16,8m > 13,9m 

VYHOVUJE 

 

8. Ulice B.M. Kuldy na ulici Alfonse Muchy 

14,9m > 13,9m 

VYHOVUJE 

 

9. Ulice V Olších na ulici B. M. Kuldy 

15,2m > 13,9m 

VYHOVUJE 

Upozornění: Doba trasy se může měnit v závislosti na hustotě provozu. Na 
trase se během odpoledních pátečních hodit mohou objevovat kolony. Nedopo-
ručuji využívat v pátek od 16 do 18 hod. 

  

Obrázek 70- Doprava 4 

Obrázek 71- Doprava 5 
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7.1.2 Doprava materiálu z PREFA Brno – Oslavany na staveniště 

Na této trase bude nákladní automobil MAN TGA 26.320 převážet materiál 
z PREFA Brno – Závod Oslavany na stavbu. Tento dopravní prostředek nemá žádné 
zvláštní rozměry a požadavky, proto se na trase nevyskytují žádná kritická místa, 
která by se měla zvlášť posuzovat. 

Trasa je dlouhá cca 3,8km a doba jízdy se pohybuje okolo 8 minut. 

 

 

 

  

Obrázek 72- Trasa Oslavany 
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7.1.3 Odvoz suti na mimostaveništní skládku Technických služeb Ivančice.  

Mimostaveništní skládka je umístěna ve městě Oslavany, hned vedle PREFA 
Brno – Závod Oslavany. Nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6 třístranný sklápěč 
sváží vytěženou zeminu na skládku v průběhu trvání zemních prací. Celkově zde 
budou využity 2 vozy, kdy jedno bude nakládáno, zatímco už naložené pojede na 
skládku. Dopravní prostředky nemají žádné zvláštní rozměry a požadavky, proto 
se na trase nevyskytují žádná kritická místa, která by se měla zvlášť posuzovat. 

Trasa je dlouhá cca 3,8km a doba jízdy se pohybuje okolo 8 minut. 

  

Obrázek 73- Trasa Oslavany 
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Obrázek 74- Trasa betona 

7.1.4 Přeprava betonové směsi a autočerpadla z BETONA Ivančice s.r.o. 

Čerstvá betonová směs bude převážena pomocí vozidel MAN TGS 8x4 Mix 
9m3, Mercedes 3244 9m3 s pásovým dopravníkem a Multicar M25. Zároveň z are-
álu vyjíždí autočerpadlo SCHWING S 43 SX. Ačkoliv Betona stroj nevlastní, tak za-
jišťuje jeho dostupnost a pronájem. Poloměr otáčení autočerpadla je 12,8m. 

Trasa je dlouhá cca 1,3km a doba cesty trvá zhruba 3 minuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.4.1 Poloměry odboček: 

1. Průjezd silnicí Na Réně 

14,1m > 12,8m 

VYHOVUJE 

 

2. Průjezd silnicí Na Réně 

17,6m > 12,8m 

VYHOVUJE 

 

 

Obrázek 75- Doprava 1 
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3. Průjezd silnicí Na Réně 

25,4m > 12,8m 

VYHOVUJE 

 

4. Ulice Pod Rénou - Krumlovská 

19,5m > 13,9m 

VYHOVUJE 

 

5. Sjezd ze silnice II/152 (ul. 
Krumlovská) na ulici B.M.Kuldy 

16,8m > 12,8m 

VYHOVUJE 

 

6. Ulice B.M. Kuldy na ulici Alfonse Muchy 

14,9m > 12,8m 

VYHOVUJE 

 

7. Ulice V Olších na ulici B. M. Kuldy 

15,2m > 12,8m 

VYHOVUJE 

 

 

Upozornění: Na trase se objevují dva vlakové přejezdy, z nichž jeden je ozna-
čen pouze jako křižovatka pozemní komunikace se železnicí bez světelného a zvu-
kového signálu. Dbáme zvýšenou pozornost při přejíždění! 

 

  

Obrázek 76- Doprava 2 
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Obrázek 77- Trasa směsného odpadu 

7.1.5 Odvoz směsného odpadu 

Sběrný dvůr Ivančice se nachází v těsné blízkosti s BETONA Ivančice s.r.o. 
Trasa je tedy stejná i pro tento druh dopravy, je dlouhá cca 1,3km a doba cesty 
trvá zhruba 3 minuty. 
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Obrázek 78- Trasa stavebniny 

7.1.6 Doprava materiálu ze Stavebniny Plus s.r.o. 

Stavební materiály jsou dopravovány pomocí nákladního automobilu MAN 
TGA 26.320. Drobný materiál je dovážen vozem Mazda E 2200 D. Dopravní pro-
středky nemají žádné zvláštní rozměry a požadavky, proto se na trase nevyskytují 
žádná kritická místa, která by se měla zvlášť posuzovat. 

Trasa je dlouhá pouhých 300m a trvá 1-2 minuty. 
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Obrázek 79- Trasa benzina 

 

7.1.7 Nejbližší trasa k čerpací stanici PHM 

Čerpací stanice je od staveniště vzdálená 550m. 

Výdejní stojany: 

 Nafta 

 Natural 95 

 LPG 

Možnost výměny propanbutanových lahví 
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Při práci a pohybu na staveništi je nezbytně nutné dbát zvýšenou pozornost 
na bezpečnost a ochranu zdraví. Tento plán BOZP je navržen pro hrubou spodní 
stavbu bytového domu v Ivančicích. Zabývá se procesem zemních prací a budo-
vání základových nosných konstrukcí domu. Vytvořen je na základě nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. a jeho citované části jsou psány kurzívou. 

„Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 
§ 1 

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poško-

zení zdraví a 
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stave-

ništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby, 
e) bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „plán“). 
(2) Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v pod-

zemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí2) a na zemní práce prováděné za 
použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, 
s výjimkou zakládání staveb. 

§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na praco-

viště stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným poža-
davkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán, uspořádá zho-
tovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postu-
puje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci. 

(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 
převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, po-
případě pracovišti. 

§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a do-

pravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů6) dodr-
žovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení, 
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b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 
nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které 
jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvlášt-
ním právním předpisem7) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury8) (dále jen 
"zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, vý-
robou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 
(dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 
cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných kon-
strukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, 
úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, na-
příklad tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 
nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem9) (dále jen "bourací práce"), 

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního před-
pisu10), 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 
8. práce při údržbě stavby11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou na-

příklad malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, 
zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž 
jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo 
oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. sklenářské práce, 
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 
12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 
13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu12). 

§ 4 
Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracoviš-
tích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu3), a jestliže při jejich provádění nebo 
během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky 
nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup 
na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13). 

§ 5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby po-

vinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
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§ 6 
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto 
nařízení. Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení. 

§ 7 
Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek vý-
konu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují sou-
časně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v sou-
ladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby 
bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bez-
pečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy 
a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

c) zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázor-
nění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

d) zapracuje do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržo-
vacích pracích. 

§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jed-

notlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeo-
becné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaz-
nosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 
nemocí z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologic-
kých postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové 
vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na stave-
ništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjed-
nání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cí-
lem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
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f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka7), 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu7), 

h) v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán 
zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi 
a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu 
známi. 

(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 

osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

§ 9 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 

§ 1 
(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poško-

zení zdraví a 
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stave-

ništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby, 
 
e) bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi (dále jen „plán“). 
(2) Nařízení se nevztahuje na práce na staveništi prováděné při hornické činnosti v pod-

zemí a činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí2) a na zemní práce prováděné za 
použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, 
s výjimkou zakládání staveb. 

§ 2 
(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na praco-

viště stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným poža-
davkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a dalším požadavkům na staveniště 
stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán, uspořádá zho-
tovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postu-
puje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci5). 
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(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 
odpovídá zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je 
převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné 
z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, po-
případě pracovišti. 

§ 3 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a do-

pravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů6) dodr-
žovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v pří-
loze č. 2 k tomuto nařízení, 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo prováděj 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 
nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které 
jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvlášt-
ním právním předpisem7) a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury8) (dále jen 
"zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, vý-
robou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 
(dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 
cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných kon-
strukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, 
úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 
dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, na-
příklad tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických 
konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 
nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem9) (dále jen "bourací práce"), 

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního před-
pisu10), 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 
8. práce při údržbě stavby11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou na-

příklad malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále prohlídky, 
zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž a demontáž 
jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo 
oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. sklenářské práce, 
10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 
11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 
12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 
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13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu12). 
§ 4 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 
prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracoviš-
tích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu3), a jestliže při jejich provádění nebo 
během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky 
nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup 
na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu13). 

§ 5 
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby po-

vinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení. 
§ 6 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto 
nařízení. Bližší požadavky na obsah a rozsah plánu stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení. 

§ 7 
Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek vý-
konu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují sou-
časně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v sou-
ladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby 
bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bez-
pečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 
prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy 
a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

c) zpracovává plán tak, aby obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, přehledné schematické znázor-
nění časového trvání, posloupnosti anebo souběhu a věcné vazby jednotlivých opatření k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a nechá odsouhlasit a podepsat a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

d) zapracuje do plánu požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržo-
vacích pracích. 

§ 8 
(1) Koordinátor během realizace stavby 
a) koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jed-

notlivými zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeo-
becné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaz-
nosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 
nemocí z povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
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technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné 
a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně na-
vazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 
prací nebo činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na stave-
ništi a upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjed-
nání nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cí-
lem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a s příslušnými odborovými organizacemi14), popřípadě s fyzickou osobou provádějící 
technický dozor stavebníka7), 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 
zvláštního právního předpisu7), 

h) v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán 
zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi 
a nechá plán odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu 
známi. 

(2) Koordinátor během realizace stavby 
a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 

osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 
b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků, 
c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

§ 9 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v pře-
pravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

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

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu be-

tonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namá-
hání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
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3. 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. 

4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při stroj-
ním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami pro-
vádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 

a opakované couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to kon-

struovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 

místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely pře-
kážky ztěžující tuto manipulaci. 

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

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 

smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (sta-
bilizátory) v souladu s návodem k používání. 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
IX. Vibrátory 
1. 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 jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

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

XV. Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zaří-

zení 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. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, ja-
kož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy 
požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
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3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravova-
ného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud 
není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, po-
případě 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 převr-
žení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

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

6. 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. 

7. 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. 

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

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a me-
chanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maxi-
mální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vo-
zidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny5). 

10. 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 zabrž-
děno. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové po-
loze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. 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. 

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

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho sta-
bilita 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. 

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

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skla-
dovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se 
stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého 
nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 
2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní znač-
kou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují pro-
vádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny napří-
klad opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby ne-
mohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro pl-
nění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fy-
zických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být 
zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou 
proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích za-
jišťujících jejich stabilitu. 

11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a za-
jištěno proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s ozna-
čením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky 
zvláštních právních předpisů23). 

13. 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. 

14. 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. 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bez-
pečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upí-
nání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného tech-
nologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem24). 

II. Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy tech-

nické infrastruktury25), 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 
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vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způso-
bem. 

2. 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 zem-
ních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k za-
bránění přítoku vody na staveniště. 

3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové 
nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmí-
nek stanovených zvláštním právním předpisem26), zejména jejím odvedením nebo odčerpá-
ním, ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody 
a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu27) a jiných podzemních překážek. 

5. 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. 

6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury 
a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

III. Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výko-

pem. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 

kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu28), 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob 
způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve 
vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující 
přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 
zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod 
horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko 
pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina 
z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny 
pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné 
komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u pod-
lahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes vý-
kopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 
2. včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzic-
kých osob do hloubky13) zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
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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 přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stra-
nách. 

5. 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 pro-
jektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provo-
zem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita 
stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup po-
mocí 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. 

IV. Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 

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

2. 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 kon-
centrace. 

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vyba-
vení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 
nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu17). Zhotovitel přijme, v souladu s tě-
mito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních ve-
dení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozova-
telem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou ob-
saženy v podmínkách podle bodu 3. 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajiš-
těna, 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybo-
čení nebo rozpojení. 

6. 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. 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, ne-
pokračuje v práci se strojem. 
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8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 

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

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

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kon-
trolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bez-
pečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fy-
zických osob u výkopů. 

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

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od 
hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 

V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. 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 ne-
soudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat 
s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného techno-
logického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 

3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního 
terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sou-
sedství výkopu. 

4. 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 výkopy 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. 

5. 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 spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a ar-
matur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za součas-
ného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo 
poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

VI. Svahování výkopů 
1. 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 
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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 ně-
které druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumen-

taci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 

sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se 

nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 

provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou reali-

zací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpeč-
nosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
1. Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 

v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotče-
ných podzemních sítí technického vybavení území. 

2. Prostor, v němž se provádí rozmrazování a kde by mohlo v jeho důsledku vzniknout 
nebezpečí popálení nebo propadnutí fyzických osob, musí být zřetelně vymezen. 

VIII. Ruční přeprava zemin 
1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upev-

něna tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. 
Na části pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu při-
způsobeno. 

2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komu-
nikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okol-
ností musí být zpevněn. 

3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při 
okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li manipu-
lace s kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního předpisu26). 

IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
1. 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. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při od-
bedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
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3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. 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 kon-
strukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení betonář-
ských prací písemný záznam. 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. 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. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné pří-
stupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby 
byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

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

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

IX.3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném od-

bednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodr-
žuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). 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. 

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

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

IX. 5 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 

tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze kon-

strukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.“3 
                                                 

3 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: . Praha: AION CS, c2010-2019, ročník 2006, 
číslo 591. Dostupné také z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591#p9 
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ZÁVĚR 
V rámci bakalářské práce se připravila realizace hrubé spodní stavby byto-

vého domu v Ivančicích. Pro realizaci zemních prací a základových nosných kon-
strukcí byly vytvořeny technologické předpisy, časový plán, společný rozpočet, 
kontrolní a zkušební plán, plán BOZP, strojní sestava s řešením dopravních tras 
a také bylo navrženo zařízení staveniště. Celková finanční náročnost těchto dvou 
etap je 2 120 297 Kč s DPH a časový interval, který celou výstavbu zahrnuje, před-
stavuje 55 dní.  

V porovnávací části dvou řešení obvodových nosných stěn suterénu byla vý-
hodnější varianta zhotovená z betonových bednících tvárnic (Varianta A). Cena 
konstrukce byla stanovena na 488 824 Kč s DPH a na dobu výstavby stačilo 7 pra-
covních dní. U druhé varianty, tedy u konstrukce zhotovené za pomoci propůjče-
ného systémového bednění (Varianta B), se cena zvýšila o 236 062 Kč, celkově tedy 
na 724 886 Kč s DPH než první varianta, a celková doba výstavby představuje 21 
pracovních dní, což je o 14 dní déle než konstrukce „ztraceného bednění“. 
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