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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá stavebně technologický projektem pro objekt 

přístavby pro PČR. Práce je zprácovaná komplexně dle realizace objektu. Obsah tvoří 
řešení širších dopravních vztahů, rozpočet pro stavbu, technická, technická zpráva 
zařízení staveniště, technologický předpis pro prefabrikovanou stropní konstrukci a pro 
zemní práce, kontrolní a zkušební plán, časový harmonogram, návrh strojní sestavy,  
bezpečnost ochrany zdraví při práci, návrhy jeřábu a pilotáže. Podkladem pro 
vyhotovení byla projektová dokumentace 

Klíčová slova  
Spiroll, stropní panel, technologický postup, kontrolní a zkušební plán, hrubá 

stavba, strojní sestava, staveniště, pracoviště, zdění, prefabrikáty, bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci 

 

 

 

 

Abstrakt 
The aim of the master thesis is a technological solution of structure for Police of 

Czech republic. The main aim of the thesis is the support construction and the ceiling 
contruction. The thesis also includes a site layout with broader relations to traffic routes, 
budget for the technological procedure, technical report, technical report for site 
equipment, technological directive for the construction of ceiling and ground works, 
Inspection and check plan, time schedule, concept of machinery setup and safety and 
protection of health during work. 

Klíčová slova  
Spiroll, ceiling panel, technological procedure, Inspection and check plan, 

structure, machine setup, building site, workplace, walling, monolithic slab, safety and 
protection of health during work. 
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1. Rozdělení na objekty 
 

SO-001 Příprava území 

SO-101 Objekt přístavby  

SO-201 Venkovní úpravy - komunikace, chodníky, parkoviště 

SO-202 Areálové oplocení, závora, brány a zastřešení  

IO-001.1 Přeložka areálových optických a sdělovacích rozvodů 

IO-001.2 Zabezpečení stávajícího optického kabelu Dial Telecom 

IO-001.4 Přeložka areálových rozvodů vody 

IO-001.5 Úprava vodovodní přípojky 

IO-001.6 Přeložka dešťové kanalizace a rozvody areálové kanalizace 

IO-001.9 Přeložka areálového osvětlení 

IO-001.10 Areálové rozvody NN 

 

Přístavba: 
- Zastavěná plocha : 255,3 m2 
- Obestavěný prostor : 2992m3 
- Počet osob v objektu : 20 osob při plném obsazení objektu 

Počet garážových stání : 3 pro osobní automobily 
 
Venkovní plochy 
- Zpevněné plochy parkovací - distanční dlažba: 690 m2 
- Zpevněné plochy pochůzné + pojízdné - dlažba : 270 m2 
- Zpevněné plochy komunikace :406 m2 
- Zatravněné plochy : 178 m2 
- Kačírek: 24m2 
 
Parkovací stání 
- nová parkovací stání : 20 vozidel 
- přemístěná parkovací stání : 14 vozidel 

 
 
 

Tab. 1.: Rozdělení na objekty 
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2. Zemní práce 

Na stavebním pozemku byly provedeny IG a HG průzkumy, které jsou nedílnou 

součástí projektové dokumentace 

Při provádění zemních prací musí být postupováno dle platné legislativy a technických 

norem. Výkopové práce budou vždy prováděny max. 48 hodin před navazujícími pracemi. 

V rámci zemních prací bude vytvořena stavební jáma ve výškové úrovní 229,30 Bpv 

Vytěžená zemina bude odvážena na skládku. V rámci zemních prací je provedena rovněž 

skrývka ornice, která bude deponována na místě stavby. 

Výkopy pro uložení potrubí a rozvodů pod základovou deskou jsou předmětem 

profesních projektů. 

Výkopy se vytyčí podle výkresu výkopů autorizovaným geodetem. 

Tvorba zemních těles bude průběžně konzultována s odpovědným geotechnikem, 

který bude o provádění sepisovat záznam do stavebního deníku. 

Geotechnik určí přesnou metodu hutnění, tedy počet pojezdů a maximální mocnosti 

jednotlivých vrstev podle aktuální vlhkosti zemin. Geotechnik bude také určovat vhodnost 

vytěžených navážek k násypům. 

 

Bilance zemních prací : 

Výkopy: 313,91 m3 

Násypy: 35,46 m3 

3. Základové konstrukce 
 

Dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1až4, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 14991.  

Objekt bude založen na základové desce doplněné pilotami. 

Osazení nosných sloupů je navrženo přivařením do kotevního prvku, který bude 

předem zabetonován do základové desky a podporován pilotou. Základová deska je navržena 

na kluzné spáře, která ji odděluje od podkladního betonu. Podkladní beton bude pokládán na 

zhutněný násyp. 

Veškeré ostatní svislé konstrukce budou založeny na základové desce. 

Základovou spáru před betonáží musí posoudit geolog stavby a případně stanovit 

postup odchylující se od projektu. Pracovní spáru převezme geolog stavby a udělá na místě 

polní zkoušku pro ověření pevnosti základové spáry dle požadavku statika. 

Autorizovaný geolog stavby bude najmut v rámci přípravných prací. O zkoušce sepíše 

geolog protokol a předá TDI. Rovněž je součástí dodávky stavby zkouška únosnosti podloží 
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pod podlahou provedená autorizovaným geologem stavby a o této zkoušce bude sepsán 

protokol, v němž bude uvedeno splnění únosnosti požadované projektem. 

Základovou deskou budou procházet inženýrské sítě. Je nutné před provedením spodní 

stavby provést všechny navržené sítě. V případě odchylky v trase navržených sítí v 

jednotlivých profesních dokumentací s koordinačním výkresem AS, bude o této skutečnosti 

informován GP.  

 

4. Hydroizolace spodní stavby 

Izolace proti zemní vlhkosti a zároveň protiradonová izolace bude provedena v celé 

půdorysné ploše objektu a bude tvořena souvrstvím z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

První vrstva bude mít s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, druhá vrstva nosnou vložkou z 

polyesterové rohože se svařovanými spoji. Hydrizolace musí být vždy provedena na rovný, 

vyschlý, čistý, napenetrovaný povrch základové desky. Při provádění izolací musejí být 

přesně dodrženy technologické postupy výrobce. Hydroizolace musí být vytažena na 

venkovní líc zdiva jako izolace proti odstřikující vodě a to min. 300 mm nad. 

 

Specifikace první vrstvy SBS modifikovaného asfaltového pásu: 

Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu 

opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. 

Nosná vložka z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS 

modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. 

Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního 

odporu 28 000 (±1000). Asfaltový pás bude plnoplošně nataven k druhé vrstvě 

asfaltového pásu. 

 

Specifikace druhé vrstvy SBS modifikovaného asfaltového pásu: 

Natavitelný pás splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1, na horním povrchu 

opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií. 

Nosná vložka ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS modifikovaná 

asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2. Tloušťka pásu 4,0 (±0,2) mm. Největší tahová 

síla v podélném směru 1400 (±400) N/50 mm, v příčném směru 1600 (±400) N/50 

mm. Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor 

difuzního odporu 29 000 (±1000). Součinitel difúze radonu 1,4.10-11 m2.s-1. 

Asfaltový pás bude bodově nataven k napenetrovanému podkladnímu betonu. 
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Hydroizolace musí být důkladně chráněna před poškozením do doby jejího 

konstrukčního zakrytí. Systém zakrytí hydroizolace je tvořen betonovým potěrem. tl. 40 mm..  

5. Vodorovné nosné konstrukce 

Dle ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, ČSN EN 1168 

Betonové prefabrikáty - Dutinové panely. 

Stropní konstrukce se navrhují především z předpjatých železobetonových panelů typu 

SPIROLL. Lokálně budu doplněný prefamonolitickými stropy typu filigrán. Balkonové desky 

budou z plných železobetonových panelů a budou kotveny do stropní konstrukce prvky pro 

přerušení tepelného mostu). Stropní konstrukce bude celkově provedena v souladu s 

technickými předpisy výrobce. Spáry mezi panely budou před betonáží vyplněny komprimační 

pěnovou páskou, coby těsněním proti prolití betonu. Spodní líc panelů nesmí vykazovat 

pohledové vady a znečištění. Součástí dodávky stropních panelů jsou zálivky včetně patřičného 

vyztužení, řešení prostupů včetně případných výměn a . Horní líc balkonových desek bude 

vyspádován směrem od objektu. 

Průvlaky jsou navrženy ŽB prefabrikované. Průvlaky budou provedeny jako pohledová 

konstrukce. 

Požární odolnost min. REI 45 DP1.  Konstrukce budou provedeny jako pohledové. 

Vodorovnými konstrukcemi prochází instalační šachty. Prostup stropní konstrukcí bude po 

instalaci instalačních rozvodů utěsněn protipožární ucpávkou s požární odolností EI 45. O 

zhotovení požární ucpávky bude proveden zápis, fotodokumantace a bude zhotoven její popis 

trvanlivým štítkem dle platné legislativy. Všechna plastová potrubí musí být navíc opatřena 

ještě protipožární zpěňující páskou. U kabelových žlabů je nutné protipožárním povlakem natřít 

také žlab a kabely do vzdálenosti min. 150 mm od líce ucpávky. Kovové potrubí ÚT v úrovni 

desky minerální plsti dotěsnit tmelem a potrubí opatřit izolací z minerální plsti do vzdálenosti 

min. 500 mm na obě strany od prostupu. 

6. Svislé nosné konstrukce 

Dle ČSN EN 1996-1-1 + A1 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - 

Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, ČSN EN 1996-2  

(731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Podmínky navrhování, výběr 

materiálů a provádění zdiva, ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty. 

Konstrukčně se  jedná o dvousměrný zděný stěnový systém lokálně kombinovaný s 

montovanými železobetonovými sloupy. Svislé konstrukce budou uloženy na základovou 

desku spřaženou s pilotami. Sloupy budou zapuštěny do kalichu. Na sloupy budou osazeny 

průvlaky pro osazení stropní konstrukce z předepjatých ŽB dutinových panelů. Na zdivo 
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budou osazeny průvlaky či železobetonové věnce pro osazení stropní konstrukce z 

předepjatých ŽB dutinových panelů. 

Svislá nosná konstrukce bude vykazovat požární odolnost min. R 45 DP1. 

Nosné stěny tloušťky 250mm jsou kompletně navržené ze systému cihelných bloků s 

minimální návrhovou pevností v tlaku 15 MPa zděné na MVC10. Napojení stěn na sloupy 

bude tuhé pomocí spon. 

Otvory a drážky se budou provádět drážkovačkou, kruhové prostupy, otvory pro 

instalační krabice a svorkovnice odvrtáním diamantovou korunkou. Otvory a drážky budou 

provedeny dle technických a technologických podkladů zvoleného systému. 

Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke snížení akustických vlastností 

konstrukcí, tedy k nedosažení normových hodnot. Tento požadavek se týká nejen zabudování 

konstrukce do stavby, ale i všech navazujících činností spojených zejména s profesními 

přípomocemi (drážkování, instalační krabice, prostupy apod.) 

V místech, kde svislé konstrukce tvoří hranice požárních úseků a prochází jimi instalace, 

provede utěsnění atestovanou požární ucpávkou. O zhotovení požární ucpávky bude proveden 

zápis, fotodokumantace a bude zhotoven její popis trvanlivým štítkem na stěně dle platné 

legislativy.  

 

7. Prefabrikáty - ŽB 

Dle ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty, ČSN EN 14991 

Betonové prefabrikáty - Základové prvky. 

Veškeré prefabrikáty se navrhují pro venkovní použití a jako pohledové. Povrch 

prefabrikátů (kromě zabudovaných sloupů ve zdivu) musí odpovídat požadavku třídy betonu 

PB3 (tab. 4/1 TP ČBS 03 - Pohledový beton), kvalita bednění uvedeného pod pořadovým č.4 

(tab 5/2 TP ČBS 03 - Pohledový beton), pracovní spáry PS2 (TP ČBS 03 - Pohledový beton). 

Tvarování hran (např. viditelné hrany průvlaků) pomocí trojúhelníkových lišt 20/20, viz 

předpis TB3 v tabulce 5/3 TP ČBS 03 - Pohledový beton. Strukturu povrchu S2, pórovitost 

tab 4/1 (TP ČBS 03 - Pohledový beton), kde je u třídy PB3 uveden požadavek na pórovitost 

P3 (podrobněji tab 4/3 TP ČBS 03 - Pohledový beton).  

Veškeré plochy prefabrikátů, které nebudou zakryty dalšími stavebními konstrukcemi, 

budou natřeny transparentním uzavíracím nátěrem. 

Prefabrikáty budou prováděny na základě odsouhlasené výrobně technické 

dokumentace, která bude řešit zejména spojování prvků kováním, detaily provedení, umístění 

montážního kování a další. V dokumentaci budou označeny všechny odchylky od projektové 

dokumentace obláčky. Neoznačené odchylky nemusí být následně při realizaci převzaty.  
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Přesnost vyrobených prvků bude s maximální odchylkou 5mm. U všech pohledových částí je 

požadovaná i zvýšená přesnost montáže s maximální odchylkou 5mm. 

Kvalitativní provedení prefabrikátů musí splňovat životnost 50 let a musí být uveden 

způsob vhodné údržby. 

 

8. Příčky, předstěny 

Dle ČSN EN 1996-2  (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: 

Podmínky navrhování, výběr materiálů a provádění zdiva. 

Příčky se navrhují se v souladu s nosnými stěnami z cihelných příčkovek ze shodného 

systému - bloky zděné na MVC 10. Kotvení příček do nosných stěn musí být provedeno v 

souladu s předpisem výrobce. Od stropu budou příčky odděleny vrstvou minerální vaty tl. 

20mm. 

Otvory a drážky do příček se požadují provádět drážkovačkou, kruhové prostupy, 

otvory pro instalační krabice a svorkovnice odvrtáním diamantovou korunkou. 

Veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedošlo ke snížení akustických vlastností 

konstrukcí, tedy k nedosažení normových hodnot. Tento požadavek se týká nejen zabudování 

konstrukce do stavby, ale i všech navazujících činností spojených zejména s profesními 

přípomocemi (drážkování, instalační krabice, prostupy apod.) 

Při vyzdívání šachet bude vždy jedna podélná stěna vynechána a dozděna až po 

osazení všech rozvodů vedoucích v šachtě. 

V objektu se vyskytují prosklené systémové příčky. Jedná se o ucelený systém sklo-

hliníkové příčky s dveřmi a všemi doplňky. Převážná část těchto příček bude realizována se 

skleněnou výplní z čirého skla, plná část je kryta HPL deskami, na kterých budou umístěny 

zásuvky a vypínače. 

Příčky, které tvoří hranice požárních úseků, bude vykazovat požární odolnost min. REI45 

DP1, která bude doložena doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb 

V místech, kde svislé konstrukce tvoří hranice požárních úseků a prochází jimi 

instalace, provede utěsnění atestovanou požární ucpávkou. O zhotovení požární ucpávky bude 

proveden zápis, fotodokumantace a bude zhotoven její popis trvanlivým štítkem na stěně dle 

platné legislativy.  
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9. Střecha 

Dle ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení, 

ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, ČSN 73 

1901 Navrhování střech - Základní ustanovení 

Zastřešení objektu se navrhuje plochou vegetační střechou. Atiky budou řešené jako 

zděné v totožném systému jako ostatní zděné konstrukce.  

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované stropní panely. Na pokladní 

vrstvu bude aplikována parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou 

vložkou se svařovanými spoji. Prostupy přes parozábranu budou provedeny, tak aby 

zajišťovaly parotěsnost celé vrstvy. Na vrstvu parozábrany budou položeny spádové klíny z 

tepelné izolace EPS ve spádu 3%. Na ní bude položena tepelná izolace EPS tloušťky 140mm. 

Ta musí být položena tak, aby spáry nebyly ve stejných místech jako spáry mezi spádovými 

klíny. Hydroizolační vrstva je z měkčeného PVC. Ta musí být separována od tepelné izolace 

dle pokynů výrobce. Hydroizolace bude mechanicky kotvená dle volně položena a přitížena 

dalšími vrstvami. Spojování povlaku se navrhuje dvojitým svarem prováděným automatem se 

zkouškou těsnosti přetlakem. Detailní postup svařování musí být proveden v souladu s 

požadavkem výrobce materiálu. Pro detaily musí být využit kompletní systém doplňků a 

doplňkových folií. Jedná se zejména o vnitřní rohy, vnější rohy, prostupy pro kabely, 

komínky kanalizačního odvětrání systémové manžety kolem prostupujících konstrukcí ( např, 

záchytný systém ), výztužné prvky z poplastovaného plechu či olemování z poplastovaného 

plechu. Po dokončení hydroizolačního souvrství musí být provedena tlaková zkouška spojů. 

Stabilizace hydroizolační vrstvy: Dle ČSN EN 1991–1–4 Eurokód 1: Zatížení 

konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem jsou střechy při zatížení větrem 

děleny do několika oblastí, ve kterých namáhání větrem dosahuje odlišných hodnot. Oblasti 

ploché střechy: 

■ Oblast plochy - je vymezena okrajovou oblastí. Je to zbylá část plochy střechy 

ohraničená vnitřní hranou okrajové oblasti. 

■ Oblast okrajová -oblast vymezuje pomyslný pruh po obvodu střechy po odečtení 

oblasti rohové. Šířka je e/10. 

■ Oblast rohová -je vymezena v části pruhu šířky e/10, v délce 1/4 e od rohů 

objektu. Tato oblast je vystavena největšímu namáhání. 

Vzhledem k rozměrům objektu a mocnosti skladby zelené střechy bude hydroizolace 

mechanicky kotvená. 

Na větší části střechy bude realizována extenzivní zelená střecha s výsadbou 

společenstva rozchodníků a netřesků. Společenstvo extenzivní střechy bude založeno 
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výsevem v kombinaci s rozhozem řízků rozchodníků. Založení je nejvhodnější provádět v 

období duben-květen nebo v září. Po výsevu bude osivo jemně zapraveno do půdy 

pohrabáním a lehkým zaválením. Společenstvo může být založeno také hydroosevem v 

kombinaci s rozhozem řízků rozchodníků. Po výsevu se počítá se se závlahou 20l/m2 ve 2-3 

pracovních krocích s časovým odstupem. Až do zakořenění je nutné udržovat vegetaci ve 

vlhku (cca 3 týdny). V průběhu prvního roku bude střecha dále 8x zalita, v druhém a třetím 

roce 2x ročně. Dále bude zelená střecha zavlažována dle průběhu počasí, vždy v době 

déletrvajícího sucha. Zálivková dávka pro jednu zálivku zelení střechy je 15l/m2. Zbylá část 

střechy (oblast kolem atiky a vpustí dle výkresu střechy bude tvořena říčním kamenivem. To 

bude od substrátu odděleno hliníkovou perforovanou lištou (takzvaná kačírková lišta). 

Na střeše je navržen záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z 

nerezového lana. 

Kontroly při užívání je nutné provádět dle přílohy H ČSN 73 1901 Navrhování střech 

- Základní ustanovení: 

1x ročně: Vizuální kontrola stavu povrchu hydroizolace v ploše – pokud tvoří horní 

vrstvu střechy; Vizuální kontrola okrajů hydroizolace ukončených na jiných konstrukcích,stav 

detailů, tmelení; Kontrola stavu oplechování včetně kotvení a nátěrů; Kontrola nadstřešních 

konstrukcí včetně nátěrů; Kontrola strojních zařízení, výplní otvorů, jejich funkce; Kontrola 

propojení jímacího vedení hromosvodu se všemi kovovými prvky na střeše. Na jaře 

odstranění náletových dřevin, hnojení a sestřižení extenzivní zelené střechy. 

2x ročně (obvykle na jaře a na podzim): Kontrola průchodnosti odvodňovacích prvků 

(vtoků, žlabů); Kontrola obecné čistoty na střeše, odstranění nežádoucích předmětů a nečistot 

ohrožujících plynulé odvodnění a hydroizolační funkci, příp.další. 

Skladby střešních plášťů jsou obsaženy ve výpisu skladeb. 

10. Obvodový plášť 

Plná část obvodového pláště je navržená jako kontaktní zateplovací systém (dále jen 

ETICS). Tepelná izolace bude z MW v různých tloušťkách pro dosažení požadovaného 

architektonického členění fasády. Na vnějším líci bude systém opatřen tenkovrstvou omítkou. 

Systém má výztužnou vrstvu a následnou konečnou úpravu, aplikovanou kontaktně na tepelný 

izolant. Způsob provedení a veškerá nutná opatření při návrhu a realizaci ETICS budou 

respektovat technologické požadavky a systémová řešení výrobce ETICS.  

Ucelená sestava vnějšího zateplení musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň A2. 

Ucelená soustava vnějšího zateplení musí vykazovat index šíření plamene po povrchu 

stavební konstrukce is = 0 mm/min. Ucelená sestava vnějšího zateplení musí být kontaktně 

spojena se zateplovanou konstrukcí. Zateplení je založeno pod úrovní terénu izolantem z 
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perimetrického polystyrenu. Tepelné izolace vodorovných konstrukcí ze spodní strany budou 

provedeny izolantem třídy reakce na oheň A1 nebo A2 

 

LOP-lehké obvodové pláště 

 

Dle: 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky, ČSN EN 12152 LOP - 

Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace, ČSN EN 12154 LOP – Vodotěsnost, ČSN 

EN 13116 LOP-odolonost proti zatížení větrem, ČSN EN 13119 LOP – Terminologie, ČSN 

EN 13830 LOP norma výrobku, ČSN EN 13947 Tepelné chování LOP – výpočet součinitele 

prostupu tepla, ČSN EN 14019 LOP – odolnost proti nárazu, ČSN EN 1990, ČSN 74 3305 – 

ochranná zábradlí, ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 10211-1a2, ČSN EN ISO 10077-1a2 

 

Rastrové fasády ze systému ocelových profilů zasklené izolačním trojsklem U max 0,6 

W/m2K na ocelovou sloupko-paždíkovou konstrukci se systémových profilů. Fasády zhotovit 

z jednotného kompletního systému.  

 

 

pohledová š. profilu 50mm, dodrženo musí být základní členění. statické posouzení 

jím navržených profilů a zasklení a posouzení shody s normativními požadavky v rámci 

konkrétního dodávaného systému prosklených sloupkopříčkových fasád. LOP budou ve všech 

prostorách přejímat v parapetní části zábradelní funkci – dodané řešení musí prokázat splnění 

požadavku stanoveného ČSN. 

 

Vzhledem k požadavkům uvedených norem je třeba dbát zejména na provedení 

připojovací spáry po obvodu výrobku, vlastní dodávaný systém ocelových profilů a zasklení. 

Součástí dodávky systému prosklených stěn jsou všechny krycí a napojovací lišty na 

navazující konstrukce. 

 

Zasklení bezpečnostním izolačním trojsklem. Parametry skel Ug=0,6 ; g=52-54% 

(prostup tepla) ; TL=74% (prostup světla). Veškerá skla prosklených fasád musí mít 

Obr. 1.: Lehký obvodový plášť 
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zábradelní funkci. Prosklená fasáda do únikové cesty musí vykazovat požární odolnost dle 

požární zprávy. 

 

Fasáda stávajícího objektu, na kterou navazuje nově budovaný krček bude v rozsahu 

dle výkresů odstraněna. Nová fasáda bude do stávající vložena zazubeným spojem s délkou 

zubu min. 300mm. Následně bude celá plocha stěny půdorysně od rohu po roh budovy a 

výškově od založení po oplechování atiky přestěrkována difuzně otevřenou lepící hmotou 

určenou pro opravy fasád s faktorem difuzního odporu max 26. Vrstva lepící hmoty bude 

vyztužena armovací perlinkou.  Následně bude celá plocha stěny opatřena silikonovou 

tenkovrstvou omítkou. 

11. Izolace 

Proti zemní vlhkosti a vodě: 

Izolace proti zemní vlhkosti a zároveň protiradonová izolace bude tvořena souvrstvím 

z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Izolace bude provedena na podkladní betonovou 

mazaninu, která bude natřena asfaltovou penetrací. Při provádění izolací musejí být přesně 

dodrženy technologické postupy výrobce. Hydroizolace musí být vytažena na venkovní líc 

zdiva jako izolace proti odstřikující vodě a to min. 300 mm nad KTÚ. 

Hydroizolační vrstvy střech se navrhují z fólií z měkčeného PVC. 

 

Tepelné: 

Stěny - tepelně izolační vrstva ve skladbě KZS navržena z desek z MW, určených do 

kontaktních zateplovacích systémů. V oblasti soklů je použito desek z pěnového polystyrenu s 

uzavřenou povrchovou strukturou (perimetrický polystyren). 

Střechy - zateplení střešního pláště je EPS. 

Podlahy - zateplení podlahy 1NP vloženou tepelnou izolací do konstrukce podlahy 

nad úroveň hydroizolace podlahovým polystyrenem. V prostoru garáží bude použit 

vysokozátěžový extrudovaný polystyren. 

 

Akustické: 

Jsou obsaženy v konstrukcích podlah a to jako ochrana proti šíření kročejového hluku. 

Zde bude použito izolace z minerální vlny určeného pro těžké plovoucí podlahy. Izolacemi je 

nutno oddělit konstrukci plovoucí podlahy po celém obvodu a bez přerušení. Pásky z 

minerální vaty budou i po obvodu podlahové desky oddělující omítku. Lišty podlah lepit přes 

pružnou oddělující podložku. 



24 
 

Na protiotřesové pružné členy budou osazeny veškeré stroje a technologie profesních 

dodávek, zejména VZT jednotky, ventilátory VZT, kotle, čerpadla, servoarmatury a další.  

12. Výplně otvorů 

Dveře vnitřní 

Je navrženo dveřní křídlo plechové tl. 65 mm s tloušťka plechu 1,5 mm v provedení 

s tenkou polodrážkou, dveřní křídla a zárubně jsou pozinkovány a opatřeny základním 

nástřikem (práškovou barvou) RAL dle výběru architekta. 

 

 

U dvoukřídlých dveří je pevné křídlo v závislosti na funkci zajištěno nahoře i dole 

západkou v drážce nebo drážkovou rozvorou s pákovým dveřním zavíračem a regulátorem 

pořadí zavíraní, v závislosti na velikosti dveří - dveřmi křídla se 2 nebo 3 sadami závěsů. 

Zárubně budou blokové s tl. plechu 2mm, zápustná část do podlahy 3 cm, s profilovaným 

těsnícím žlábkem - pozinkováno a opatřeno práškovým nástřikem barvy, skrytá montáž 

pomoci hmoždinek (zdivo, beton). 

Zárubeň má jednotnou tloušťku a je osazena do líce zdiva dle PD. 

 

Obr. 3.: Bloková zárubeň 

 Návrh rozmístění dveří respektuje požárně bezpečnostní řešení a dané dveře splňují 

požadovanou požární odolnost 

Obr. 2.: Vnitřní dveře 



25 
 

Garážová vrata 

Vjezdová vrata sekční, tepelně izolační ( s přerušeným tepelným mostem) s 

elektromotorickým pojezdem. Vrata musejí po zabudování jako kompletní výrobek vykazovat 

U=1,3 nebo lepší. Povrchová úprava budou hladké sekce bez prolisů a členění v RAL dle 

výběru architekta. Vrata budou vybaveny boční ochranou proti vsunutí ruky, zabezpečením 

pro případ zlomení pružiny u ruční obsluhy, ochranou proti sevření prstů, zabezpečením vrat 

proti zřícení. 

Vrata budou poháněna elektromotorem s možností manuálního vysunutí při výpadku 

elektřiny, budou mít dálkové ovládání a budou propojena se SLP systémem v celém objektu. 

SLP bude vrata ovládat z prostoru dozorčího přes centrální nástavbu systému. Zde bude 

grafická signalizace otevření vrat ve dvou polohách, a to v první poloze kde budou vrata 

pouze přizvednuta signálem od VZT při funkci odtahu CO z garáží, v druhém případě při 

kompletním otevření pro výjezd vozidla. 

13. Povrchové úpravy vnitřní 

Dle ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - 

Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky, ČSN 73 3710 Navrhování, 

příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky, ČSN 73 4505 

Podlahy: společná ustanovení. 

U veškerých povrchů budou omítky ukončeny rohovníky osazenými na cementovou 

maltu a zdivo opatřené postřikem. Rohovníky se navrhují z oceloplechových pozinkovaných 

profilů s bočními tahokovovými částmi k zaomítání. 

Štukové omítky budou provedeny jako vápenné. Jádrové omítky budou 

vápenocementové. 

Omítaný povrch před aplikací vlastní omítky bude napenetrován dle technologických 

postupů výrobce omítkového systému. 

14. Výmalby 

Bílá výmalba všech částí, na které nejsou specifikovány bližší požadavky na 

barevnost. Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a výbornou kryvostí, propustný pro 

vodní páry. Vhodný pro povrchy vyskytující se ve stavbě, zejména omítky, sádrokartony nebo 

betony ve vnitřních prostorách. Bělost (% BaSO4): min.92. Odolnost vůči otěru za sucha dle 

ČSN EN 13 300 třída 0. 

Podklad bude předem připravený a ošetřený, podklad zpevněn penetračním nátěrem 

dle technologického postupu výrobce barvy. Případné mastnoty budou omyty mýdlovým 

roztokem. Výmalba bude nanášena stříkáním. Před vlastní aplikací bude proveden vzorek 
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velikosti min 1 x 1m na místě společně vybraném AD a TDI, který bude překrývat více 

podkladů a až po jeho odsouhlasení bude přistoupeno k aplikací výmalby.  

15. Podlahy 

Dle ČSN 74 4505 Podlahy: společná ustanovení.  

Podlahové konstrukce v objektu se navrhují jako těžké plovoucí, s roznášecí vrstvou z 

betonu nebo cementového či anhydritového potěru. Jednotlivé podlahy jsou vypsány ve 

skladbách podlah. V objektu se podle charakteru nášlapné vrstvy vyskytují tyto základní 

druhy podlah: 

● polyuretanová stěrka 

● polyuretanbeton 

● čisticí zóny a rohože 

 

Podlahy v jednotlivých místnostech jsou navrženy s ohledem na charakter místností a 

provoz v nich. V prostorech garáže je navržena polyuretanbetonová podlaha. Ve všech 

ostatních prostorech jsou navrženy polyuretanové stěrky. Dle čl. 7.1.10 ČSN 65 0201 podlahy 

ve skladech musí být chemicky odolné proti působení skladovaných kapalin a musí mít třídu 

reakce na oheň A1fi až Cfi.  

Požadavky na jednotlivé povrchy jsou definované v samostatné kapitole: “Povrchové 

úpravy - vnitřní”.  

 

Konstrukční vrstvy 

Podkladní vrstvy v přízemí jsou řešeny z betonu na hutněném podsypu, do konstrukce 

podkladního betonu C25/30 XC2 bude vždy vložena KARI síť 100/100xØ8. Specifikace 

podsypu viz statický výpočet. Po obvodu, nad vnitřními pasy a centricky pod zděné příčky je 

vložena k hornímu okraji druhá vrstva KARI sítě v pásu šířky 1m. 

Podkladní beton musí na svém horním lící splňovat požadavek na rovinatost dle 

požadavků výrobce následné vrstvy hydroizolace. Není-li uvedeno jinak rovinnost podkladu 

hydroizolačních povlaků se pokládá za vyhovující, nečiní-li odchylka od úsečky spojující 2 m 

vzdálené body více než 5 mm. Měření se provádí na 2m lati. Prohlubně větší než 3mm se 

vyplní, výčnělky větší než 3mm se přebrousí. 

 

Hydroizolace musí být vždy provedena na rovný, vyschlý, čistý, napenetrovaný 

povrch podkladního betonu. Bude provedena v celé ploše nových podlah z 2x těžký asfaltový 

pás z SBS modifikovaného asfaltu - 1 s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, 1 s nosnou 

vložkou z polyesterové rohože se svařovanými spoji. Hydroizolace bude po obvodu místnosti 
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vytažena na stěnu do výšky definované horní hranou čisté podlahy. V koutě musí být 

proveden položlábek z izolační stěrky. Hydroizolace musí být důkladně chráněna před 

poškozením do doby jejího konstrukčního zakrytí.  

 

Tepelné a akustické izolace vkládané do konstrukcí podlahy musí být pouze z 

materiálů k tomu určených, tedy ze speciálních řad výrobků pro podlahové konstrukce -těžké 

plovoucí podlahy. Požaduje se následné zakrytí PE folií před provedením další vrstvy. Folie 

bude po položení kompletně zalepena a do těsného stavu, aby nedocházelo k protékání 

záměsové vody následující lité vrstvy. Po obvodu místnosti bude uložen pás izolace shodného 

typu pro oddělení následující vrstvy od stěn. V případě ukládání instalací do vrstvy izolace 

budou tyto obaleny návlekovou izolací a drážka vyříznutá pro jejich uložení bude řezána 

přesně tak, aby v žádném případě nebyl ve výsledku prolit následující materiál ke stropní / 

podlahové / konstrukci. Veškeré izoalace budou dodány pro užitné zatížení 5kN /m2. 

 

Cementové lité podlahy z cementového litého potěru s garantovanou pevností v tlaku 

30MPa, 6MPa v tahu za ohybu objemovou hmotností 2200kg/m2, zrnitostí max 8*105mm, 

teplotní roztažností 0,012mm/m*K. Celkové provedení dle ČSN EN 13813, označení směsi 

CT-C30-F6.. 

Geometrické provedení musí odpovídat požadavkům dalších následujících materiálů, 

tj. Technologickým předpisům výrobců stavebních materiálů , které budou dále aplikovány, 

vždy však min v souladu s platnými ČSN.  

 

Pod nášlapné vrstvy bude provedena vždy kvalitní penetrace v souladu s dále 

následujícími materiály, tj. Z ucelného systému pro plnou chemickou kompaktibilitu s dále 

použitým lepidlem. 

 

Pod vrstvu cementové lité podlahy bude v části plochy vloženo systémové podlahové 

topení. Podlahové topení musí být zkontrolováno na těsnost a funkčnost a při lití potěru 

napuštěno, ale nikoliv uvedeno do provozu (temperováno). Vedení podlahového topení je 

třeba dobře ukotvit k podkladu, aby se zabránilo jeho vyplavání na povrch (systémové desky, 

úchytové lišty atd.). V případě nedostatečného uchycení topení lze lití realizovat ve 2 krocích 

– první lití potěru do výšky topného vedení, po 24 hodinách (ne delší) přelití další vrstvou 

litého potěru (min. 35 mm nad topením). Při lití potěru na podlahové topení dbát na důkladné 

podlití a setřesení topného vedení, aby pod ním nezůstávaly vzduchové bublinky. ověřit 

kompatibilitu s litým potěrem na bázi cementu, včetně systémových desek apod. Před 
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pokládkou nášlapné vrstvy je nutné změřit zbytkovou vlhkost potěru – dovolené hodnoty viz 

ČSN 74 4505. Podlahové topení lze spustit nejdříve po 7 dnech od nalití potěru v pozvolném 

režimu náběhu teplot. (první 2 dny maximální teplota na vstupu 20 °C, teplotu zvyšovat ve 

dvoudenních krocích o max. 5 °C, nejvyšší teplota 50 °C, snižování teplot opět v postupných 

krocích až do úplného vyschnutí). Doporučená maximální tloušťka litého potěru je 80 mm 

(zvýšené riziko odměšování směsi a neúměrně prodloužená doba vysychání potěru). Veškeré 

svislé konstrukce musí být odděleny od potěru dilatační páskou o minimální tloušťce dilatační 

pásky 10 mm u vytápěných potěrů, 5 mm u nevytápěných potěrů, u větších ploch se tloušťka 

okrajové dilatace nadimenzuje podle pravidel daného výrobce. Nutné převzít stavební spáry z 

ostatních konstrukcí (pokud jsou). 

 

Dilatační spáry v ploše litého potěru se vytváří v případě oddělen dvou větví podlahového 

topení při rozdílu teplot při užívání > 15 °C či oddělení vytápěné a nevytápěné části podlahy. 

Dilatací jsou myšleny spáry v potěru, které procházejí celou jeho tloušťkou a jsou provedeny 

měkkým materiálem (například pěnový polyethylen). 

 

Smršťovací spáry v ploše litého potěru se v případě pravidelného tvaru prostoru 

(čtverec, obdélník v poměru stran do 3:1) provádí v ploše nad 40m2, v případě anhydritu nad 

1000m2 a dále v případě: 

● rozdílná konstrukční výška litého potěru 

● oddělení nevytápěného potěru od podlahy s podlahovým vytápěním (neplatí 

pro malé plochy v rámci 1 místnosti – např. kuchyň s nevytápěnou plochou 

pod kuchyňskou linkou apod.) 

● v případě protáhlých prostor nepravidelného tvaru (např. chodby tvaru L, П, T 

apod.) 

Smršťovací spáry se připravují před položením potěru pomocí vhodných spárových profilů 

nebo se prořezávají (viz níže). Proříznutím po zatvrdnutí lze spáry vytvářet pouze za 

předpokladu, že je možné spáry vytvořit ještě před vznikem první trhliny. K proříznutí spár 

musí dojít co nejdříve po dosažení pochozích pevností, maximálně však do 24 hodin. Řez 

musí být minimálně do hloubky 1/3 tloušťky potěru. Tímto způsobem lze spáry vytvářet v 

prostorách, kde nedochází k rychlému vysychání potěru (místnosti bez oken, vlhké prostory 

apod.), nebo při vyztužení potěru a ošetření postřikem s dávkou min. 1,5 dl/m2. 

Prořezané spáry a případné nežádoucí smršťovací trhliny sanovat tzv. Sponkováním. 

Trhlinu proříznout úhlovou bruskou, ve vzdálenostech po cca 20–30 cm kolmo na směr 

trhliny řezy sahající min. do 1/3 hloubky trhliny, trhlinu vyčistit, vysát. Do těchto řezů vložit 
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profilované sponky tak, aby horní hrana sponky byla min. cca 5 mm od úrovní povrchu. 

Celou trhlinu včetně příčných řezů s vloženými sponkami zalít rychle tuhnoucí 

polyuretanovou či epoxidovou pryskyřicí. Zalitá místa srovnejte s okolním povrchem a 

posypat začerstva křemičitým pískem zrnitosti 0,3–0,9 mm, po zaschnutí přebytečný písek 

odsajte. Jako zálivky je také možné použít polymer-cementové stěrky o pevnostech v tlaku 

nad 35 MPa. Takto odborně opravené trhliny nemají vliv na funkčnost sendviče podlahy, 

případně podlahového vytápění,a lze je považovat za bezvadné. V případě komplikovanější 

opravy kontaktujte technického zástupce výrobce potěru. Pro zalití použít dvousložkovou 

polyesterovou hmotu na rychlé pevnostní zacelení trhlin v potěrech (doba tuhnutí cca 2 hod.). 

Případné zasponkování trhlin je součástí dodávky potěrů a není možné je uplatňovat jako 

vícepráce. 

16. Povrchové úpravy vnější 

Stěny - kontaktní zateplovací systém je opatřen silikonovou omítkou zrnitosti 2mm. 

Na střeše bude vysázena extenzivní zeleň. Atiky budou opatřeny hydroizolací z měkčeného 

PVC.¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

STAVEB  

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 

MANAGEMENT  

 

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 
CONCEPT OF BUILDING SITE  

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  

MASTER THESIS  

AUTOR PRÁCE  

AUTHOR  

Bc. David Štípa  

VEDOUCÍ PRÁCE  

SUPERVISOR  

 

Ing. Václav Venkrbec  

BRNO 2021  

 



31 
 

 

Obsah: 

1. Poloha stavebního pozemku .................................................................................... 32 

2. Oplocení staveniště ................................................................................................. 32 

3. Deponie vytěženého materiálu ................................................................................ 32 

4. Příjezdy a přístupy na staveniště ............................................................................. 32 

5. Sítě technické infrastruktury ................................................................................... 34 

6. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny ........................................................ 34 

7. Odvodnění staveniště .............................................................................................. 35 

8. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob ................................ 35 

9. Protipožární zabezpečení stavby ............................................................................. 35 

10. Řešení zařízení staveniště ...................................................................................... 35 

11. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě ...................................... 36 

12. Manipulace s odpady ............................................................................................. 37 

13. Bozp ...................................................................................................................... 39 

14. Časový plán stavby ................................................................................................ 41 

15. Předpisy, vyhlášky, normy .................................................................................... 42 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

1. Poloha stavebního pozemku 

Stavební pozemek leží v Brně – Pisárkách, u ulice Bauerova. Patří k souboru pozemkům 

v areálu sportovního klubu Policie ČR. Pozemek je ohraničený náhonem podél ulice Bauerova, 

areálem říčního koupaliště Riviéra a stávající objektem zásahové jednotky, ke kterému bude 

provedena přístavba a stávající sportovní halou.  

Pozemek je přístupný ze dvou stran ze současných areálových komunikací. Stavba se 

nachází mimo památkové zóny, ochranná pásma památkových nemovitostí, ochranná pásma 

lesa, zvláště ochranná území, evropsky významné lokality, chráněnná území podle horního 

zákona či ptačí oblasti. Pozemek se nachází v záplavovém území a v ochranném pásmu městské 

památkové rezervace. 

Stanovení způsobu a postupu provádění stavby je plně v kompetenci dodavatele a bude 

předmětem jeho nabídky a součástí jeho nabídkové ceny. V případě, že vybraný dodavatel 

stavby bude uvažovat s jinými prostředky, způsobem nebo postupem výstavby než předpokládá 

projekt, projedná svůj záměr s dotčenými orgány a přijme příslušná opatření. 

 

2. Oplocení staveniště 

Staveniště bude oploceno souvislým oplocením výšky 1,8m. 

 

3. Deponie vytěženého materiálu 

Deponie vytěžené zeminy nebude zřízena. Materiál bude odvážen na nejbližší skládku.  

 

4. Příjezdy a přístupy na staveniště 

Veškeré vstupy na staveniště a přístupové cesty, které ke vstupům vedou, musejí být 

opatřeny bezpečnostními značkami se zákazem vstupu nepovolaných osob. Také vjezdy pro 

vozidla musejí být opatřeny dopravními značkami, které usměrňují provoz vozidel na 

staveništi. Staveniště musí být také označeno zákazem vjezdu nepovolaných osob na všech 

vjezdech a všech přístupových komunikacích, které na staveniště vedou. Vjezd na pozemek je 

ze stávající areálové komunikace a není ho nutno upravovat. Vozidla stavby pohybující po 

areálových a veřejných komunikacích musí být řádně očištěna. V případě, že dojde k znečištění 

komunikací, je nutné zajistit uklizení komunikace. 
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Obr. 4.: příjezd na stavbu [7] 

Příjezd a odjezd vozidel stavby z areálu bude probíhat po veřejné komunici I/55. Vjezd musí 

být označen dopravní značkou IP22 “pozor výjezd ze stavby”. Areál je na komunikaci I/55 

napojen přem most ev. č. BM-655, jehož vlastník je Statutární město Brno. Pokud před 

započetím realizace přístavby objektu pro tělesnou a taktickou přípravu policistů ZJ nedojde k 

rekonstrukci mostu, musí být provedeno statické posouzení, které zohlední jeho aktuální 

stavební stav a tonáž staveništní dopravy. 

 

● Pásové rypadlo, celková hmotnost 17t 

● Nákladní automobil - sklápěč, 3 nápravy, celková hmotnost  29t 

● Velkoprůměrová vrtná souprava na pásovém podvozku, celková hmotnost 47t 

● Vibrační válec, celková hmotnost 3t 

● Nákladní automobil - valník, 3 nápravy, celková hmotnost 26t 

● Autojeřáb 28t/3m, 3 nápravy, celková hmotnost 29t 

● Autodomíchávač 7m3, 4 nápravy, celková hmotnost 26t 
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5. Sítě technické infrastruktury 

 

V průběhu výstavby dojde k rušení, přeložkám či prodloužení některých stávajících sítí 

technické infrastruktury a napojení budovaných objektů na tyto sítě. 

Veškeré stávající inženýrské sítě na staveništi je nutno vytyčit před zahájením 

stavebních prací. Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před 

poškozením. Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno 

provádět pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. Na stávajících 

inženýrských sítích nesmí být budovány pozemní objekty ZS, ukládán žádný materiál ani 

odstavována vozidla a staveništní mechanismy. Povrchové prvky inženýrských sítí musí být po 

celou dobu stavby trvale přístupné.  

 

6. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny 

 

Napojení staveniště na vodu - staveniště bude připojeno z nově budované vodoměrné 

šachty. Připojení staveniště na rozvody pitné vody bude vybaveno vodoměrem. 

Napojení staveniště na elektrickou energii - pro potřeby stavby bude využita trafo 

stanice. Na tu bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem. Původní rozvody elektrické 

energie, které existují před zřízením staveniště, je třeba identifikovat, zkontrolovat a viditelně 

označit. Pohyblivé a poddajné přívody musí být pokládány tak, aby se nepoškodily. Dočasné 

zařízení pro rozvod elektrické energie musí být podrobováno pravidelným kontrolám a revizím 

v předem stanovených intervalech. Podle ČSN 33 1500 je to minimálně jednou za půl roku. 

Prozatímní instalace nesmějí být zřízeny v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Staveništní rozvaděče musejí být v provedení minimálního krytí IP 23. Rozvaděče 

(rozvodnice) musejí být za provozu uzamčené. Přístupný musí být pouze hlavní vypínač, který 

je umístěn tak, aby byl snadno přístupný a zabezpečený proti neoprávněné manipulaci. S jeho 

umístěním musejí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.Obvody 

napájející zásuvky se jmenovitým proudem do 32 A musejí být připojeny přes proudový chránič 

s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA. Obvody napájející zásuvky se jmenovitým 

proudem větším než 32 A musejí být připojeny přes proudový chránič s vybavovacím 

reziduálním proudem nepřesahujícím 500 mA..Pokud se na staveništi nepracuje, musejí být 

elektrická zařízení odpojena. Zapnuta zůstávají pouze ta, kde je to z technologických důvodů 

nezbytné. 

Teplo - administrativní a sociální objekty zařízení staveniště budou vytápěny 

elektrickými přímotopy. 
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7. Odvodnění staveniště 

V průběhu výstavby bude pozemek odvodněn vsakováním.  

Stavební jáma bude odvodněna systémem obvodové drenáže. Z té bude voda čerpána a 

filtrována od mechanických nečistot a vypouštěna do areálové dešťové kanalizace. Podzemní 

voda nebyla zastižena a tak lze předpokládat čerpání vody pouze v deštivém období. 

Odvodnění objektů hygienického zařízení staveniště (umývárny, mobilní WC) bude 

svedeno do fekálních tanků. Jejich obsah bude průběžně vyvážen do ČOV. 

 8. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Bezprostřední okolí staveniště musí být udržováno v čistotě. Pokud dojde ke znečištění 

příjezdových komunikací, musí být provedeno jejich okamžité vyčištění. Při vstupu na 

staveniště se umístí výstražná tabule „Vstup nepovolaným osobám zakázán“. Při stavbě 

nedojde k žádnému omezení z hlediska nároků na osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

9. Protipožární zabezpečení stavby 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z 

povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 

10. Řešení zařízení staveniště 

Zařízení staveniště budou situována na stavebním pozemku. Stávající objekty nebudou 

pro potřeby zařízení staveniště využívány. 

Kanceláře - pro vedení stavby a technický dozor investora budou zajištěny kanceláře v 

mobilních objektech. 

Sklady - na užitkových plochách budou dočasně umístěny jednotlivé skladové 

kontejnery podle potřeb výstavby. 

Osvětlení staveniště - venkovní osvětlení staveniště a osvětlení vnitřních prostor  

Výrobní zařízení staveniště - potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště 

dovezeny v hotovém resp. připraveném stavu. Na staveništi budou umístěny míchačky pro 

přípravu malty pro vyzdívky a sila na suchou maltovou směs. 

Sociální a provozní centrum zařízení staveniště bude řešeno v mobilních objektech 

kontejnerového typu. Sestava buněk bude uložena na panelové rovnanině. Sociální zařízení 

musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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U míst soustředěné stavební činnosti budou umístěny mobilní chemické záchody. 

Horizontální doprava v prostoru staveniště bude zajišťována nákladními automobily. 

Vertikální přepravu materiálů a hmot pro hrubou stavbu budov je navrženo použitím mobilního 

kolového jeřábu. Pro provádění prací PSV a vnitřních dokončovacích prací bude při fasádě 

objektu osazen nákladní výtah. 

 

11. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Během stavby by nemělo docházet k narušení životního prostředí v okolí stavby. Aby 

nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v místě stavby, musí stavebník 

respektovat hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o nepřekročení norem 

hlučnosti a prašnosti - zamezení obtěžování okolí stavby polétavým prachem nad přípustnou 

míru. Stavebník bude respektovat a provádět všechna nutná opatření proti obtěžování okolí 

stavby polétavým prachem nad přípustnou míru. 

Při provádění prací bude dodržována ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v 

krajině - Práce s půdou,  ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a 

jejich výsadba, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich 

zakládání, ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické 

způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých 

materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních 

úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy, ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. Dřeviny zachovávané a v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě chráněny 

před poškozením. 

Aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům 

stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací“. Po dobu výstavby se boudou používat stroje, zařízení a mechanismy s 

garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém stavu. 

 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

a) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění 

komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů odstranit a uvést 

komunikaci do původního stavu; 

b) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

c) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního materiálu. 
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Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů 

a) Technický stav svého strojového parku. 

b) Po dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 

mechanismy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro mobilní 

zdroje. 

c) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či 

PHM do terénu. 

d) Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, 

povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 

e) Stavba bude vybavena soupravou pro sanaci případného úniku ropných látek. 

f) jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno 

 

12. Manipulace s odpady 

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále “zákon o 

odpadech”). Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 

vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. osobě, která je 

provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 

 

V rámci konečného nakládání s odpadem je nutno dodržet hierarchii způsobu nakládání 

s odpady stanovenou § 9a zákona o odpadech (materiálové využití, energetické využití, 

odstranění). 

 

Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejnerů na stavební odpad, pokud není 

tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo k odstranění. Stavební 

odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru na stavební odpad zajištěn proti 

nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Zajistí se, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny 

nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu.  

Zatřídění následně specifikovaných stavebních a demoličních odpadů je provedeno 

podle vyhlášky č. 93/2001 Sb., o Katalogu odpadů. 
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Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kat.  Předpokládan
á maximální 
množství (t) 

Způsob  nakládání s 
odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

O 0,1 
 

recyklace, využití 

15 01 02 Plastové obaly O 0,5 recyklace, využití 

15 01 04 Kovové  obaly
  
  

O 0,1 recyklace, využití 

15 01 06 Směsné obaly O 1,5 odstranění skládkováním 

17 01 01 Beton O 5 odstranění skládkováním 

17 01 02 Cihla O 2 odstranění skládkováním 

17 02 01 Dřevo O 2 energetické využití 

17 02 03 Plasty O 0.5 separace, materiálové 
využití 

17 04 05 Železo a ocel O 0,1 recyklace 

17 09 04 Smíšené stavební a 
demoliční odpady 

O 10 odstranění skládkováním 

17 05 04 Zemina  a 
kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 
  

O 720 odstranění skládkováním 

20 02 01 Biologicky 
rozložitelný odpad 

O 1 kompostování 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad  

O 2 odstranění skládkováním 

Celkem:    748,8  

Tab. 2.: Odpady 
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13. Bozp 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů, 

ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, a zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek BOZP, a jejich prováděcích předpisů.  

Všichni zaměstnanci včetně subdodavatelů prací budou řádně proškoleni a seznámeni s 

riziky prováděných prací a přijatými opatřeními chránící před riziky.  

Všechny osoby vstupující do vymezeného staveniště musí být vybaveni osobními 

ochrannými pracovními prostředky vztahující se k rizikům jejich práce nebo výskytu na 

staveništi obecně. 

Všichni zaměstnanci včetně subdodavatelů prací, k jejichž práci je nutná odborná 

způsobilost, budou vlastnit platné osvědčení o příslušné odborné způsobilosti, např. ve 

svařování, obsluhy pracovních plošin, jeřábníků a vazačů apod.  

Jelikož se v PD předpokládá použití těžké stavební techniky, je nutné dodržet vyhlášku 

č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 

V případě, že se očekává provádění svařování na stavbě, je nutné dodržet vyhlášku č. 

87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 

tavných nádobách. 

Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí budou provozovány v souladu 

s průvodní dokumentací výrobce a dále v souladu s nařízením vlády č. 378/2001 Sb., o 

požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů.  

Veškeré stavební části dotčené v PD budou provedeny v souladu s nařízením vlády č. 

101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  

Pokud v době stavebních a dalších prací se budou na staveništi pohybovat mladiství 

zaměstnanci, nesmí se dopustit, aby tito zaměstnanci vykonávali jim zakázané práce vymezené 

ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích. 

Při použití nebezpečných chemických látek a směsí je nutné dodržet jejich bezpečnostní 

listy, popř. opatření vyznačené na jejich obalech (P-věty). 
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Všichni zaměstnavatelé a osoby poskytující služby při provádění stavebních prací 

důrazně upozorňováni na nutnost řádné evidence přítomných pracovníků na stavbě, jejich 

pracovní zaměření a prováděnou činnost, na nutnost prokázání pracovněprávních či obchodních 

vztahů, nepřipuštění nelegálního zaměstnávání apod. Dále jsou upozorňováni na respektování 

požadavků a pokynů koordinátora BOZP vykonávajícího dohled na uvedené stavbě. Za 

uspořádání staveniště, části stavby popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá ten zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště (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, např. ochranné a záchytné konstrukce (ČSN 73 81 06). Každý ze 

zhotovitelů odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou mít potřebnou odbornou případně 

zdravotní způsobilost k výkonu dané práce; v případě zvláštní odborné způsobilosti 

(vytypované stroje, el. zařízení, zdvihací zařízení, apod.) nutno doložit průkazem, osvědčením 

apod. Dále se zhotovitelé upozorňují na povinnost průběžně seznamovat zaměstnance s 

případnými riziky, k nimž může v průběhu stavby docházet a přijatými bezpečnostními 

opatřeními. Zaměstnanci všech zhotovitelů budou pro práci na staveništi vybaveni potřebnými 

odpovídajícími OOPP v návaznosti na rizika možného ohrožení. Používané OOPP musí být 

schváleného typu (s osvědčením oprávněné zkušebny pro příslušné riziko) a s platnou lhůtou 

pro používání. Všichni zaměstnanci případně OSVČ resp. osoby, které se s vědomím 

zhotovitele budou zdržovat na staveništi, budou používat ochrannou přilbu a reflexní vestu. 

Všichni podzhotovitelé oznámí hlavnímu zhotoviteli stavby, kdo je pro dané pracoviště 

odpovědným pracovníkem, tj. pověřený řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí 

samostatně rozhodovat. Uvedená jména budou zaznamenána ve stavebním deníku. Budou-li 

pracovat zaměstnanci dvou a více zhotovitelů na jednom pracovišti, jsou tito zhotovitelé 

(zaměstnavatelé) povinni předem se vzájemně informovat o možných rizicích vyplývajících z 

daných činností a o přijatých opatřeních. Při stavebních pracích budou používána pouze ta 

zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými 

prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní 

pracovníci. Každý ze zhotovitelů bude mít pro příslušný druh práce vypracován technologický 

postup se stanovenými bezpečnostními opatřeními. Při skladování stavebního materiálu nesmí 

docházet k ohrožení bezpečnosti pracovníků na staveništi, musí být dodrženy odpovídající 

výšky skládek a zajištěn trvalý pořádek na staveništi. Skladovací venkovní plochy musí být 

rovné, odvodněné a zpevněné, dopravní komunikace musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 

skladovaného materiálu a používaných strojů. Vlastní postup stavebních prací na uvedené 

stavbě bude popsán v návaznosti na předpokládaný harmonogram a časový průběh celé 

stavební akce. Dočasné el. zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 



41 
 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač el. 

zařízení muší být označen a snadno přístupný. Pohyblivé el. přívody musí být chráněny proti 

mechanickému poškození. Staveniště a jednotlivá pracoviště včetně přístupových komunikací 

musí být řádně osvětlena. Na staveništi musí být k dispozici lékárnička k poskytnutí první 

pomoci a kniha (sešit) úrazů evidujících drobná poranění. Pro staveniště je navrženo vybavení 

min. 1 ks práškového hasicího přístroje (buňka zařízení staveniště).  

 

14. Časový plán stavby 

Stavební práce při realizaci stavby budou provedeny v tomto pořadí: 

- Odstranění stávajících objektů 

- Výkopové práce kanalizace, plynovodu, vody, nízkého napětí, sdělovacích kabelů a základů 

- Betonáž základů 

- Položení kanalizace a vodovodu 

- Dokončení betonáže základové desky 

- Napojení přípojek 

- Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

- Montáž prefabrikovaného části skeletu 

- Zhotovení hrubé stavby 

- Provedení konstrukce krovu a střechy včetně klempířských prvků a napojení na dešťovou 

kanalizaci 

- Osazení výplní oken, prosklených fasád, prosklených příček a osazení zárubní všech dveří 

- Provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí (voda, NN, kanalizace, VZT, plyn, stlačený 

vzduch) 

- Provedení vnitřních povrchů stavby včetně zateplení konstrukce střechy a podhledů  

- Položení podlah a dlažeb 

- Osazení zařizovacích předmětů a dveřních křídel 

- Dokončení fasády objektu včetně barevného nátěru 

- Venkovní zpevněné plochy 

- Dokončovací práce - oplocení čelní hranice pozemku, osazení brány a branky, terénní úpravy. 
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15. Předpisy, vyhlášky, normy 

Po dobu provádění stavby budou dodržovány příslušné předpisy - zákony, nařízení a vyhlášky 

• Zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce, v platném znění 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

• Zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

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

práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

nehod a havárií a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č. 274/1991. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 

• K určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich 

bezpečnosti se bude postupovat dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 

• Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 

limity,  
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• Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně. 

• Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, v platném znění 

• Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.  

• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v 

platném znění 

• Zákon č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 

odvětvích (energetický zákon) 

• Zákon č. 12/1997 Sb. O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 

• Zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích 

• Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 

• Zákon č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích a o změně dalších zákonů 

• Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

• Vyhláška č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

• Zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky 

• Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

a další související předpisy a normy podle konkrétních podmínek stavby.  
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1. Identifikační údaje  
 

Název stavby  Brno, Bauerova ul. - přístavba objektu pro tělesnou a taktickou 

přípravu policistů ZJ  

Místo stavby Bauerova 561/5b, 602 00, Brno 

k.ú. Pisárky 

Kraj Jihomoravský 

Číslo parcel  SO 101 - 933/27,933/1, 933/7 

SO 201 - 933/1,933/7 

SO 202 - 933/1,933/7, 933/19,933/21, 943/3, 931/2 

Charakter stavby Přístavba, Rekonstrukce 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Ateliér Velehradský, s. r. o. 

    IČ: 292 63 140 

    Libušino údolí 203/76, 

                 623 00 Brno 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

    Kounicova 24, 611 32 Brno 

    IČ: 75151499 

    DIČ: CZ75151499 
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2. Popis staveniště 
Stavební pozemek leží v Brně – Pisárkách, u ulice Bauerova. Patří k souboru pozemkům 

v areálu sportovního klubu Policie ČR. Pozemek je ohraničený náhonem podél ulice Bauerova, 

areálem říčního koupaliště Riviéra a stávající objektem zásahové jednotky, ke kterému bude 

provedena přístavba a stávající sportovní halou. Navrhované kapacity stavby: 

- Zastavěná plocha : 255,3 m2 

- Obestavěný prostor : 2992m3 

3. Základní koncepce zařízení staveniště 
Zařízení staveniště budou situována na stavebním pozemku. Stávající objekty nebudou 

pro potřeby zařízení staveniště využívány.Kanceláře - pro vedení stavby a technický dozor 

investora budou zajištěny kanceláře v mobilních objektech.Sklady - na užitkových plochách 

budou dočasně umístěny jednotlivé skladové kontejnery podle potřeb výstavby.Osvětlení 

staveniště - venkovní osvětlení staveniště a osvětlení vnitřních prostor objektů bude zajištěno 

Výrobní zařízení staveniště - potřebné stavební materiály a hmoty budou na staveniště 

dovezeny v hotovém resp. připraveném stavu. Na staveništi budou umístěny míchačky pro 

přípravu malty pro vyzdívky a sila na suchou maltovou směs.Sociální a provozní centrum 

zařízení staveniště bude řešeno v mobilních objektech kontejnerového typu. Sestava buněk 

bude uložena na panelové rovnanině. O konečném typu buněk rozhodne vybraný zhotovitel 

stavby podle svých možností. Kontejnery je možno stohovat do celkem tří nadzemních 

podlaží. Sociální zařízení musí odpovídat požadavkům Zákoníku práce a Nařízení vlády č. 

361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.U míst soustředěné 

stavební činnosti budou umístěny mobilní chemické záchody podle potřeb zhotovitele 

stavby.Horizontální doprava v prostoru staveniště bude zajišťována nákladními automobily. 

Vertikální přepravu materiálů a hmot pro hrubou stavbu budov je navrženo řešit použitím 

mobilního kolového jeřábu. Pro provádění prací PSV a vnitřních dokončovacích prací bude 

při fasádě objektu osazen nákladní výtah.. 
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4. Rozdělení stavebních objektů 
SO-001 Příprava území 

SO-101 Objekt přístavby  

SO-201 Venkovní úpravy - komunikace, chodníky, parkoviště 

SO-202 Areálové oplocení, závora, brány a zastřešení  

IO-001.1 Přeložka areálových optických a sdělovacích rozvodů 

IO-001.2 Zabezpečení stávajícího optického kabelu Dial Telecom 

IO-001.4 Přeložka areálových rozvodů vody 

IO-001.5 Úprava vodovodní přípojky 

IO-001.6 Přeložka dešťové kanalizace a rozvody areálové kanalizace 

IO-001.9 Přeložka areálového osvětlení 

IO-001.10 Areálové rozvody NN 

 

5. Doprava na staveništi 
 

Horizontální doprava 

Primární horizontální dopravu budou zajišťovat nákladní automobil Volvo FM 12-380 

8x4 s hydraulickou rukou Fassi 210A.25, ten bude sloužit k přepravě paletových materiálů a 

materiálů menších rozměrů, dále pak bude použit tahač Škoda Liaz 300 typ 110.581 

s návěsem, ten bude sloužit primárně k přepravě stropních prefabrikovaných panelů. 

Vertikální doprava 

Pro vertikální dopravu bude sloužit autojeřáb Liebherr 1030-2.1, který bude ukládat 

stropní panely z návěsu tahače na skládku a následně ze skládky na místo určení. Jeřáb bude 

dále sloužit pro přesun paletových materiálu na jednotlivá pracoviště. 

 

 

 

Tab. 3.: Rozdělení na objekty 
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6. Objekty zařízení staveniště 
Stavební přípojky 

Vodovodní přípojka 

Pro účely zařízení staveniště bude vybudována provizorní vodovodní přípojka DN 40, 

která bude napojena na zřízenou vodovodní přípojku objektu v místě vodoměrné šachty. Na 

přípojku je napojeno mycí centrum a míchací centrum. 

Elektrická přípojka 

 Napojení staveniště na vodu - staveniště bude připojeno z nově budované vodoměrné 

šachty. Připojení staveniště na rozvody pitné vody bude vybaveno vodoměrem. 

Napojení staveniště na elektrickou energii - pro potřeby stavby bude využita trafo 

stanice. Na tu bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem. 

Oplocení  

Mobilní drátěné oplocení o rozměrech 3400x2000 mm bude zajištěno do betonových 

patek a následně překryto neprůhlednou plachtou. V oplocení bude v severozápadní a 

jihovýchodní části umístěna brána o rozměrech 6000x2000 mm, která bude sloužit k vjezdu 

na staveniště. Brána bude opatřena cedulemi o zákazu vstupu nepovolaných osob. Velikost 

jednoho oka plotu je 100x200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Mobilní drátěné oplocení [7] 
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Stavební buňky 

Stavební a skladovací buňky budou umístěné v jihovýchodní části staveniště, na 

zpevněné ploše budou položeny dřevěné trámky, na které se buňky postaví. Na staveništi se 

nachází 2 buňky sloužící jako obytné, 1 skladovací a 2 mobilní toalety. 

 

Obytné buňky 

Pro vedení stavby a technický dozor investora budou zajištěny kanceláře v mobilních 

objektech je stavbyvedoucí a mistr, druhá pro ostatní pracovníky. Buňky jsou vytápěny a mají 

elektrické zásuvky. 

Napojena elektrickou přípojkou 380 V/ 

32 A. 

Rozměry: 

Délka: 6000 mm 

Šířka: 2400 mm 

Výška: 2800 mm 

 

 

 

Skladovací kontejner 

K na užitkových plochách budou dočasně umístěny jednotlivé skladové kontejnery podle 

potřeb výstavby. 

Rozměry: 

Délka: 6000 mm 

Šířka: 2400 mm 

Výška: 2500 mm 

 

 

Obr. 6: Obytná buňka [8] 

Obr. 7.: Skladovací kontejner [9] 
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Mobilní WC 

Na staveništi jsou umístěny 2 mobilní WC. Uvnitř se nachází toaleta, umyvadlo a 

zrcadlo. Objem zásobníku je 250 litrů, po naplnění bude odvezeno a přivezeno nové 

dodavatelem.  

 

Rozměry: 

Délka: 1200 mm 

Šířka: 1200 mm 

Výška: 2400 mm 

Hmotnost:78 kg 

 

 

 

 

Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou umístěny 2 kontejnery, jeden pro stavební dopad a druhý pro 

směsný komunální odpad. Kontejnery budou na staveniště dopraveny pomocí nákladní ho 

automobilu.  

 

 

 

 

Obr. 8: Mobilní WC [10] 

Obr. 9: Kontejner na stavební odpad [11] Obr. 10: Kontejner na směsný komunální odpad [11] 
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Míchací centrum 

Míchací centrum bude umístěno v jižní části staveniště, bude zde probíhat míchaní 

suchých směsí, jako jsou malty pro zdivo. Pytlové směsi budou uloženy na skládce na 

zpevněné ploše. Centrum bude napojeno na elektřinu a vodu. 

Skladovací plochy 

 Skladovaný materiál bude uložen na zpevněných plochách z kameniva frakce 32 – 64 

mm tloušťky 200 mm, kamenivo je zhutněné válcováním. Skládky jsou odvodněny. Rozměry 

a umístění skládek je uvedeno v Zařízení Staveniště.  

Mycí centrum 

Mycí centrum bude sloužit k omývání nářadí a strojů. Busde umístěno v jižní části 

staveniště, je odvodněno a opatřeno mycí hadicí. 

Parkovací plocha 

Jako parkovací plocha bude využito stávající území spadající do aréálu PČR a je 

z kameniva frakce   32 – 64 mm tloušťky 200 mm. 

Plocha pro staveništní dopravu 

Plocha, na které bude probíhat staveništní doprava je tvořené z kameniva frakce 32 – 

64 mm tloušťky 200 mm, kamenivo je zhutněné válcováním. 

Osvětlení staveniště 

Pro případ nutnosti osvětlení bude na stavbě halogenové světlo 400W POWERPLUS. 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

7. Zdroje pro stavbu 
Elektrická energie pro staveništní provoz 

Nářadí Příkon (kW) 

Stavební míchačka HECHT 2116 0,50 

Stolní pila Husqarna TS 300 E 2,3 

Elektrické míchadlo HECHT 1137 1,4 

Ponorný vibrátor Atlas Copco – SMART 65 1,8 

Vibrační lišta BV 20G – Atlas Copco 0,72 

Invertorová svářečka HECHT 1817 3,5 

Úhlová bruska Hitachi G15YC 2,6 

Řezačka a ohýbačka ocelových prutů Hitachi VB 13 Y 1,4 

Celkový příkon (P1) 14,22 

Tab. 4.: Výpis potřeby elektrické energie nářadím  

 

Spotřeba elektrické energie osvětlením 

Buňka Příkon (kW/m²) Velikost (m²) Příkon (kW) 

Kancelář 0,0120 14,4 0,1728 

Šatna 0,0120 14,4 0,1728 

Celkový Příkon (P2) 0,3456 

Tab. 5: Výpis spotřeby elektrické energie  

Celkový příkon: 

S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)² + (0,7*P1)²)½ 

S = 1,1*((0,5*14,22 + 0,8*0,3456)² + (0,7*14,22)²)½ 

S = 13,64 kW 

Poznámka: 

1,1 - koeficient vedení  

0,5 ; 0,7 – koeficient současnosti chodu elektrických motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

Celkový příkon elektrické energie je 13,64 kW. 
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Spotřeba vody pro staveništní provoz 

Spotřeba vody pro provozní účely 

Činnost Měrná 

jednotka 

Množství 

(m.j.) 

Střední 

hodnota 

Množství 

vody (l) 

Ošetření 

betonu 

m³ 41,6 30 1248 

Výroba malty  4700 

Celkem (A) 5948 

Tab. 6.: Výpis spotřeby vody provozními účely A 

 

Spotřeba vody pro hygienické a sociální účely 

Činnost Měrná 

jednotka 

Množství 

(m.j.) 

Střední 

hodnota 

Množství 

vody (l) 

Hygiena osoba 13 40 520 

Celkem (B) 520 

Tabulka. 7: Výpis spotřeby vody pro hygienické a sociální účely 

Spotřeba vody pro údržbu 

Činnost Množství 

vody (l) 

Omytí nástrojů a strojů 220 

Celkem (B) 220 

Tab .8: Výpis spotřeby vody pro údržbu  

Celková spotřeba vody: 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t*3600) 

Qn = (5948*1,6 + 520*2,7 + 220*2,0) / (12*3600) 

Qn = 0,437 l/s 

Q = Qn + 0,2 Qn = 0,437 + 0,2*0,437 

Q = 0,56514 l/s 

Průtok vody je 0,56514 l/s, návrh dimenze vodovodní přípojky dle ČSN 75 5455 na DN 

32. 
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8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před zahájením prací bude provedeno školení pro pracovníky, kde budou seznámeni se 

zásadami BOZP. Po jeho ukončení bude proveden zápis do stavebního deníku a každý 

pracovník potvrdí jeho pochopení svým podpisem. Dále bude provedena kontrola osvědčení 

pracovníků (řidič jeřábu, nákladního automobilu), kontrola strojní sestavy, zda nedochází k 

úniku oleje, či jiných kapalin do zemin a také stav samotných strojů. Detailnější zpracování 

v příloze Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

Legislativa: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

Zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

Zákon č. 362/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

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

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

9. Ekologie 
Při provádění všech procesů je nutné být co nejvíc šetrný k přírodě. Likvidace odpadů 

bude probíhat v souladu dle níže uvedených zákonů a vyhlášek. Odpad vzniklý v průběhu 

procesu bude ukládán do kontejneru umístěném na stavbě, jinak budou odváženy na místní 

sběrná místa a skládky. 

Legislativa: 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů 

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

Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpad  

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

17 01 01 Beton Odvoz na skládku 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora 

17 02 03 Plasty Odvoz do sběrného dvora 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz do sběrného dvora 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 

17 01 03 Tvárnice Odvoz na skládku 

17 01 01 Malta Odvoz na skládku 

17 02 01 Dřevo Odvoz do sběrného dvora 

Tab. 9: Katalog odpadů (zdroj : [Vyhláška č. 93/2016 Sb]) 
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1. Obecné informace 

Stroje byly vybrány z hlediska účinnosti a ekonomického hlediska. 

2. Strojní sestava pro návrh vrchní hrubé stavby 

2.1 Autojeřáb LIEBHERR 1030-2.1 

 Řešeno v příloze B1. Návrh Jeřábu 

 

– Délka vozidla – 10,16 m 

– Šířka vozidla – 2,55 m 

– Šířka vozidla vč. stabilizačních noh – 6,03 m 

– Celková hmotnost – 35 t 

 

 

2.2 Tahač Škoda Liaz 300, typ 110.581 + návěs 

Tahač Liaz bude sloužit k dovozu prefabrikovaných konstrukcí (Prefa).  K vykládce 

bude sloužit věžový jeřáb Liebherr ,panely budou 

umisťovány z návěsu přímo na místo uložení. 

Rozměry: 1450x865x1275 mm            

Hmotnost: 1175 kg 

Maximální výkon: 298,2 kW 

Maximální zatížení:11,5 t 

Obsah motoru: 12700 cm3 

Zadní náprava: Raba 

             

 

 

Obr. 12: Tahač škoda Liaz 300 [14] 

Obr. 11: posouzení autojeřábu LIEBHERR 1030-2.1 [13] 

Obr. 10: autojeřáb LIEBHERR 1030-2.1[12] 
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2.3 Nákladní automobil Volvo FM 12-380 8x4 + Fassi 210A.25 

Nákladní automobil Volvo bude primárně sloužit k dovozu na staveniště. Dovážený 

materiál a přepravu menších strojů. Nákladní automobil bude opatřen hydraulickou zvedací 

rukou Fassi 210A.25, která bude sloužit k usnadnění nakládky a vykládky materiálu. 

Volvo FM 12-380 8x4            

Výkon motoru: 27 kW 

Maximální hmotnost: 32000 kg 

Maximální únosnost: 12000 kg 

Maximální rychlost: 90 km/h 

Rozměry: 2490x5490 m        

Rozměry korby: 7,45 x 2,48 m 

Fassi 210.A25 

Maximální zatižení: 8,77 t 

Maximální dosah: 20,7 m 

Max. dosah (max. zatížení): 2 m 

Max. Hydraulický dosah: 14,5 m     

 

 

 

 

2.4 Autodomíchávač Schwing Stetter C3, typ AM 7 C, Light line 

            + Čerpadlo FB 26 

Autodomíchávač Stetter bude sloužit k dovozu betonové směsy na staveniště 

z nedaleké betonárny.  

Autodomíchávač: 

objem: 7 m3 

sklon bubnu: 12,45° 

hmotnost: 3,2 t 

Stupeň plnění: 55,1% 

A-průměr bubnu: 2300 mm 

B-výška násypky: 2425 mm 

C-průjezdná výška: 2426 mm 

D-výsypná výška:1027 mm 

 

 

 

 

Obr. 13: Nákladní automobil Volvo [15] 

Obr. 14: Rozměry válce [16] 
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Čerpací jednotka BP 600 RK:  

Dopravní výkon: 61 m³ /h 

Maximální tlak: 71 barů 

Maximální počet zdvihů: 32 

Válec (průměr x zdvih): 0,2 x 1 m 

Zdvihový objem, 2válce: 62,8 l 
Násypka: 260 l 

Výložník: 

Dopravní potrubí: 100 mm 

Vertikální dosah: 25,73 m 

Horizontální dosah: 21,58 m 

Rozbalovací výška: 7,70 m 

Počet ramen: 3 ks 

Koncová hadice: 0,1x3 m 

Úhel zdvihu: 110 ° 

Úhel ramena 1: 180 ° 

Úhel ramena 2: 270 °   

 

Obr. 15: Autodomíchávač Schwing Stetter [17] 



62 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Dosah autodomíchávače Schwing Stetter [18] 
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2.5 Stavební míchačka HECHT 

 

Motor: Elektrický 230 V/ 50 Hz 

Příkon: 500 W 

Typ pohonu: Elektrický motor 

Hmotnost: 43,2 kg 

Objem nádrže: 120 l 

 

 

 

2.6. Stolní pila Husqarna TS 300 E 

 

Napětí: 230/380 V 

Hmotnost: 82 kg 

Průměr: do 400 mm 

Rozměry: 1,23x0,72x0,86 m 

Hloubka řezu: 100 mm 

Pojezd sání: 695 mm 

Max. průměr kotouče: 350 mm 

Úhel naklopení: 45 ° 

 

 2.7 Elektrické míchadlo HECHT 1137 

Míchadlo slouží pracovníkům k míchání směsí přimo v pytlích s maltovinou a tím 

vytvaření směsí menšího objemu. 

 

Průměr upínání: M14 

Otáčky bez zatížení: 0-760 ot./min 

Hmotnost: 3,5 kg 

Motor elektrický: 230 V/ 50 Hz 

Příkon: 1400 W 

 

 

 

 

Obr. 17: Stavební míchačka HECHT [19] 

Obr. 18: Stolní pila Husqarna [20] 

Obr. 19: Elektrické míchadlo HECHT [21] 



64 
 

2.8 Ponorný vibrátor Atlas Copco – SMART 65 

Ponorný vyskofrekvenční vibrátor  slouží k hutnění betonové směsi věnců a jiných 

monolitickýh prvků. 

 

Hmotnost: 19,5 kg 

Délka hadice: 5 m 

délka vibrační hlavice: 410 mm 

Průměr vibrační hlavice: 65 mm 

Napětí: 230 V 

Frekvence: 50 Hz 

Otáčky: 12000 m/min 

Vibrace: 4,24 m/s2 

Hlučnost: 79 dB(A) 

2.9 Vibrační lišta BV 20G – Atlas Copco 

 

Hmotnost: 14,8 kg 

Šířka: 170 mm 

Délka: 2 m 

Délka rukojeti: 1,8+1,8 mm 

Motor: Honda GX 25 

Výkon: 0,72 kW 

 

Vibrace: 3,2 m/s2 

Hlučnost: 91 dB(A)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Ponorný vibrátor Atlas Copco [22] 

Obr. 21: Vibrační lišta BV 20G [23] 
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2.10  Invertorová svářečka HECHT 1817 

Lehká invertorová svářečka je dodávána v boxu pro snadnější přenášení po pracovišti a 

následné uskaldnění. Svářečka bude sloužit ke svařování jednotlivých prutů výztuže v 

monolitických konstrukcích. 

Hmotnost: 5 kg 

Napájení: 230 V/ 50 Hz 

Průměr elektrod: 1 – 4 mm 

Vstupní kapacita: 6 KVA 

Jmenovitý vstupní proud: 36 A 

Svařovací proud: 20 – 160 A 

Jmenovitý výkon: 160 A/ 26,4 V 

Účinnost: 70% 

 

2.11 Úhlová bruska Hitachi G15YC 

 

Maximální průměr kotouče:150 mm 

Otáčky na prázdno: 8 500/min 

Vřeteno: M 14 

Hmotnost:2 kg 

      

2.12 Řezačka a ohýbačka ocelových prutů Hitachi VB 13 Y 

 

 

Příkon: 510 W 

Max. průměr ohýbaného drátu: 13mm 

Čas potřebný na střih/ohyb: 3,1/5,1 sec 

Volba úhlu v rozpětí: 0/180 ° 

Hmotnost: 17 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22:  Ivertorová svářečka HECHT [24]

Obr. 23: Úhlová bruska Hitachi [25] 

Obr. 24: Řezačka a ohýbačka Hitachi [26] 
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2.13 Halogenové prostorové světlo 400W  

Přenosné halogenové světlo bude sloužit k osvětlení prostor bez přístupu přírodního 

světla. 

Svítivost: 8.550 LM 

Životnost žárovky: 1000 h 

Žárovka: Wolfram 

Hliníková konstrukce 

Energetická třída: C 

Objímka žárovky: R7s 

 

2.14 Skládací hliníkové lešení  

Lešení má 2 kola pro snadnější manipulaci po pracovišti. Lešení bude využívano pro 

umístění nosných a nenostných překladů a pro pokladku vyšších šárů zdiva. 

 

Materiál: Hliník 

Maximální výška: 3,78 m 

Délka podlážky: 2x61 cm 

Šířka podlážky: 46 cm 

Maximální nosnost: 150 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Halogenové světlo Powerplus [27] 

Obr. 26: Hliníkové lešení Pinna [28] 
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3. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 

3.1 Pásový dozer Caterpillar D6K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry:    

Rozměry: 1 - 1 770 mm 6 - 4 220 + 1 133 + 468 mm 

 2 - 2 817 mm 7 - 2 914 mm 

 3 - 2 958 mm 8 - 48 mm 

 4 - 483 mm 9 - 360 mm 

 5 - 2 645 mm   

Hmotnost: 12 886 kg   

Výkon motoru: 93,2 kW   

objem: 2,7 m3   

šířka: 3 077 mm   

Podmínky použití: řidičské oprávnění skupiny C, strojnický průkaz 

Orientační cena pronájmu: 8750 Kč/den bez DPH 

Doprava na staveniště: Nákladním automobilem s přívěsem na přepravu stavebních strojů 

 

3.2 Pásové rýpadlo Caterpillar M322D 
 

 

 

Obr. 27: Pásový dozer[29] 

Obr. 28: Pásové rýpadlo Caterpillar M322D [30] 
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Technické parametry: 

 

    Rozměry: 1 - 3 290 mm 4 - 2 750 mm  

 2 - 9 650 mm 5 - 1 310mm 

 3 - 3 440 mm 6- 3 200 mm 

  

   Lopata: 

- objem:1.57 m3 

- šířka: 1 500 mm 

3.3 Rýpadlo - nakladač Caterpillar 444F 

Technické parametry: 

Rozměry: 1 - 6 085 mm 5 - 2 743 mm 

 2 - 3 896 mm 12 - 1 499 mm 

 3 - 2 851 mm 18 - 2 368 mm 

 4 - 2 783 mm  

Dosahy: 6 - 2 200 mm 13 - 4 528 mm 

 7 - 3 496 mm 14 - 6 313 mm 

 8 - 2 720 mm 15 - 6 289 mm 

 9 - 848 mm 16 - 7 090 mm 
 

10 - 40° 17 - 2 708 mm 

11 - 175 mm  

Hmotnost: 10 700 kg  

Výkon motoru: 74,5 kW  

Hmotnost:  22 500 kg 

Výkon motoru: 123 kW 

Palivová nádrž: 620 l 

Obr. 29: Rýpadlo - nakladač Caterpillar 444F[31] 
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3.4 Soilme c – SR-60 

Piloty metodou CFA profilů 

DN 600 roztlačování zeminy při 

vrtání pomocí speciální roztlačovaní 

hlavy a následné betonáže pod 

tlakem při vytahování roztláčecí 

hlavy zpět. 

Obr. 30: Soilme c – SR-60 [32] 
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Širší dopravní vztahy  

výměr je uveden v příloze Širší dopravní vztahy. 
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Harmonogram 
harmonogram je uveden v příloze Harmonogram. 
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STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGIE 

1. přejímka a kontrola dílců před montáží. 

2. před zahájením montáže stropu dílci SPIROLL musí být provedena technická přejímka 

podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. Výsledek přejímky 

musí být zaznamenán v montážním deníku s následujícími údaji: 

   • kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek. 

   • kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců SPIROLL. 

   • kontrola umístění a délky kotevní věncové výztuže. 

3. závěr prověrky vyhodnocující stav a stavební připravenost konstrukce z hlediska zahájení 

montáže. 

4. stanovení zařízení pro vertikální a horizontální dopravu s ohledem na hmotnost a rozměry 

použitých dílců SPIROLL a na staveništní podmínky. 

5. stanovení a kontrola montážních a bezpečnostních pomůcek. 

OBECNÉ VLASTNOSTI PŘEDPJATÝCH STROPNÍCH PANELŮ 

ROZMĚROVÉ TOLERANCE 

Technologie výroby dílců SPIROLL neumožňuje u některých rozměrů dosáhnout výrazně 

nižších rozměrových tolerancí. Z hlediska přípustných odchylek se sledují rozměry dílce, tvar 

dutin, zvlnění horní plochy, vzepětí (nadvýšení), přesnost či šikmost řezu 

 

  Obr. 31: ROZMĚROVÉ TOLERANCE 



78 
 

VNĚJŠÍ VZHLED PANELŮ 

1. Na spodní ploše se mohou vyskytovat příčné výstupky v malé míře. Maximální výška 

výstupku je do 2 mm. Tmavší nebo světlejší skvrny na podhledové ploše jsou dovoleny a nemají 

vliv na přídržnost omítky nebo nátěru. Horní povrch stropní desky je celistvý, může být mírně 

zvlněný. Horní plocha panelu je drsná, tvořená posuvem vytvářecího stroje. Hrubý povrch 

bočních stěn i horní plochy panelu, charakteristický pro tažení betonového pásu ze suché 

betonové směsi, není na závadu.  

2. Podélné hrany jsou zkosené. Musí být přímé, bez přerušení. Přípustná jsou jen drobná 

vydrolení betonu do hloubky 10 mm a vylomení betonu, vzniklé při řezání betonového pásu v 

krajích (čelech) výrobní délky panelu v délce do 30 mm a hloubky do 30 mm. U atypických 

panelů (např. s bočním vybráním) toto ustanovení neplatí. 

3. Spodní čelní hrana je vytvořena odlomením neprořezané vrstvy betonu o tloušťce 5 mm. 

Není tedy přímá, ale prostorově zvlněná. V podélném směru panelu nesmí vlna překročit 

hodnotu + 7 mm od roviny čela. 

4. Prostupy a výtluky jsou prováděny do čerstvého betonu a proto jsou vytvořené hrany 

otřepené, což neovlivňuje kvalitu dílce. 

5. Vývrty jsou prováděny diamantovými vrtáky o průměru 40, 80, 120, 160, 200, 260, 350 a 

400 mm. 

6. Nálitky z cementového mléka na spodních podélných hranách nejsou přípustné. 

7. Vlasové trhlinky Na horním i bočním povrchu panelu jsou přípustné vlasové trhlinky délek 

do 100 mm nemající charakter statického narušení. Šířka těchto trhlinek vzniklých 

smršťováním betonu v procesu tvrdnutí nesmí přesáhnout 0,2 mm. 

 DODÁVÁNÍ A PŘEJÍMÁNÍ DÍLCŮ 

1. Dílce určené k montáži musí projít přejímací kontrolou. Kontrolu lze provádět měřením nebo 

srovnáváním. Při větším množství přejímaných dílců je vhodné uplatnit statistickou přejímku.  

2. Způsob kontroly a přejímky se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem dílců. Kontrola 

může být prováděna před expedicí ve výrobně.  

3. Kontroluje se: 

- přesnost rozměrů a tvaru, 

- značení na dílcích. 

4. Ke každé dodávce dílců předkládá výrobce “Osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky”, 

vystavené na základě svých výsledků zkoušek a měření. 

5. Odběratel ověřuje jakost dodávky na základě předložené dokumentace a v případě 

pochybnosti o jakosti dodávky zajišťuje provedení přejímacích zkoušek. 



79 
 

 

1. PRACOVNÍ POSTUP 

1.1    Převzetí staveniště (pracoviště) 

Před zahájením montáže se provede technická přejímka základových nebo opěrných konstrukcí 

(základových spár a opěrných ploch) Předepsané charakteristiky – únosnost základové spáry, 

zhutnění zeminy, pevnost betonu opěrných konstrukcí a ploch dokládá protokoly zkušebny. 

Přejímky se účastní: 

 zástupce montážní organizace 

 zástupci objednatele a generálního dodavatele stavby 

 zástupce investora. 

Předmětem přejímky jsou: 

 údaje o umístění a způsobu zajištění nejméně tří výškových bodů na staveništi pro 

kontrolu přesnosti v průběhu montáže, 

 kontrola základních rozměrů opěrných konstrukcí, 

 kontrola montážní roviny základových nebo jiných opěrných konstrukcí, 

Závěr přejímky s vyhodnocením celkového stavu, zjištěných odchylek přejímaných konstrukcí 

a výsledků pevnostních zkoušek opěrných konstrukcí se zapíše do stavebního deníku. 

1.2    Příprava k montáži 

Před zahájením montáže musí být provedena kontrola zařízení pro vertikální a horizontální 

dopravu a kontrola montážních zařízení. Při technické přejímce těchto zařízení se kontroluje: 

 stav zařízení a správné plnění všech jeho funkcí, 

 osvědčení o pevnosti lan, uchycovacích částí a háků, 

 údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti, 

 souhlas k užívání, 

 stav a správnost funkce zařízení dočasně zabezpečujících montované konstrukce za 

různých montážních stavů, 

 jiná pomocná zařízení nezbytná pro montáž včetně zajištění BOZP. 



80 
 

Výsledky kontroly se zapíší: 

 do provozní dokumentace (pokud je předepsána), 

 do stavebního deníku nebo do dokumentace pro kontrolu opatření BOZP, 

 do KZP stavby, pokud je taková kontrola prováděna periodicky. 

Opěrné plochy se musí vyrovnat a upravit tak, aby na ně dílce svými úložnými plochami plně 

dosedly. 

1.3     Manipulace s panely SPIROLL 

1. Odpovídající normy 

ČSN ISO 8792 - Ocelová vázací lana. Bezpečnostní kritéria a postup kontroly při používání 

ČSN EN 13414-1 - Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací 

prostředky pro všeobecné zdvihací práce 

ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby – Bezpečné používání – Část 1: Všeobecně  

2. Manipulace pomocí samosvorných kleští  

S panely lze manipulovat pomocí speciálních samosvorných kleští, které výrobce zapůjčí na 

vyžádání.  

 

 

  

Obr. 32: Manipulace pomocí samosvorných kleští 
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3. Manipulace pomocí podvlečených lan  

Manipulace v závodě nemá vliv na statiku.  

4. Vázací prostředky 

 dvoupramenný řetězový úvazek  

- min. délka: 6,0 m nebo 8,5 m   

- nosnost: 14.000 kg (úhel sklonu do 45°) 10.000 kg (úhel sklonu do 60°)  

 

 

 jednopramenný vázací prostředek z ocelového lana typ oko-oko  

- průměr lana: 20 mm  

- délka: 6 m, počet ks: 2  

- nosnost teoretická:  4300 kg (přímé zavěšení břemene)  

8600 kg (podvlečení prvku, lana rovnoběžně)  

6000 kg (podvlečení prvku, úhel sklonu do 45°)  

4300 kg (podvlečení prvku, úhel sklonu do 60°)  

- koeficient ohybu lana přes hranu panelu: 0,8  

 

1.4     Kvalifikace a počet pracovníků 

Montážní práce mohou vykonávat pouze osoby starší 18-ti let, které jsou způsobilé pro práci 

ve výškách (nutno doložit lékařským osvědčením) a mají pro tuto práci odbornou kvalifikaci 

vazače, jeřábníka nebo svářeče. Odborná způsobilost musí být doložena příslušným 

oprávněním. Před zahájením montážních prací musí pracovníci být prokazatelně seznámeni 

s předepsanými technologickými postupy, s podmínkami provádění, které jsou rozhodující pro 

výslednou kvalitu díla, a se zásadami BOZP ve vztahu k druhu dané montované konstrukce 

 

 

Obr. 33: Manipulace pomocí podvlečených lan 
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Montážní práce provádí: 

 vedoucí montážní čety – zakladač: řídí montážní práce, odpovídá za jejich správné 

provedení, za dodržování bezpečnostních předpisů, řídí jeřábníka, kontroluje 

půdorysnou osnovu, svislost prvků, výškovou úroveň, kvalitu svarů a zálivek; 

 montážníci – rozmisťují montážní a bezpečnostní zařízení, nanášejí maltu do ložných 

spár, umísťují klíny, navádějí a osazují montované stavební dílce, provádějí zálivky 

a zmonolitňují styky, odstraňují přeteklá pojiva; 

 vazač vybírá a zavěšuje stavební dílce podle dispozic vedoucího čety a požadovaného 

pořadí montáže, připravuje maltu a zálivkové betony, kontroluje vázací prostředky; 

 svářeč – provádí svarové spoje a odpovídá za kvalitu provedení; 

 jeřábník – řídí jeřáb a podle pokynů bezpečně ukládá prvky. 

 pracovní četa 7 členů – 1 vedoucí čety, 2 montážníci 1 vazač, 1 jeřábník 2 svářeči.  

 

1.5    Mechanizmy a pomocné prostředky 

a) K montáži se používají mechanizační prostředky: 

 autojeřáb 

 pracovní a montážní plošiny 

 lešení, 

 vázací prostředky, vahadla, usměrňovací lana 

 svářečky, svářecí transformátory, svářecí poloautomaty, 

 míchadla, míchačky 

 

b) Pracovní pomůcky: 

 měřidla (pásmo 30 m, svinovací metr 3 – 5 m, metr dřevěný) 

 vodováha, olovnice, nivelační přístroj, teodolit, 

 měřidlo pro měření rychlosti větru, 

 šňůra zednická, barvivo 

 montážní klíny 

 míchadlo 

 páčidla 

 nádoby na přípravu malt 

 nádoby na přepravu zálivkových směsí, 

 montážní nářadí palice, kladiva,  

 svařovací kleště, ochranná kukla,  
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c) Osobní pomůcky: 

 pracovní oblek, pro svářeče z nehořlavého materiálu, 

 obuv z vyztuženou špicí, 

 ochranná přilba, 

 pracovní rukavice, 

 svářeči – koženou zástěru nebo kamaše a prodloužené kožené rukavice. 

1.6   PROVÁDĚNÍ MONTÁŽE 

 

1.6.1  Postup uložení dílců  

Stropní dílce se ukládají na vyzrálý podklad do lože ze suchého cementu, které zajišťuje 

po montáži možnost dodatečného výškového vyrovnání stropních dílců. Délka uložení se dle 

předpisů výrobce musí pohybovat mezi 100 až 150 milimetrů. Na této stavbě projektant navrhl 

uložení všude 125 mm. U zděných stěnových konstrukcí výrobce doporučuje podporovou 

konstrukci pod úrovní stropu opatřit vyrovnávací mazaninou zhruba o tloušťce 

30- 50 milimetrů, pochopitelně pokud není předepsán ze statických důvodů jako podporová 

konstrukce železobetonový věnec.  

Prefabrikované dutinové stropní dílce jsou samonosné a není třeba je montážně podepírat. 

Cementové lože pro první panel se provádí ze žebříku o mocnosti 30 mm. Na skládce se panel 

očistí, zkontroluje se jeho kompletnost a dva vazači ho zapnou do závěsných ok lanového 

závěsu. Před montáží dalšího panelu přejdou montážníci na osazený panel, a opět provedou 

cementové lože. Montážníci přejdou k místu montáže a navádějí panel na osazení. Vyrovnání 

a uložení dílců se provádí pomocí tvrdoplastových podložek. Rovnaný dílec se vyzvedne do 

požadované polohy a pod nosné žebro prvku se osadí podložka potřebné tloušťky. 

 Po zajištění panelu se odepíná závěsné zařízení. Postup montáže stropních panelů se musí 

volit tak, aby bylo montováno ve všech polích postupně od kraje. Kladení panelů se provádí 

podle montážních výkresů. 

Všechny dílce jsou pro manipulaci opatřeny transportními a montážními závěsy. U 

menších délek panelů běžná závěsná oka. Montážní závěsy jsou dimenzovány výrobcem při 

statickém výpočtu. Se stropními dutinovými panely se manipuluje v montážní poloze pomocí  

Obrázek uložení panelů na obvodovou stěnu: 
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1. Obvodové nosné zdivo  

2. Stropní panel  

3. Ucpávka dutin stropních dílců  

4. Odvodňovací otvory dutin  

5. Vyrovnávací mazanina tl. 30-50 mm  

6. Věnec v úrovni stropu  

7. Zálivková výztuž  

8. Tepelná izolace věnce  

9. Věncovka z vnějšího líce  

10. Povrchová úprava stropu 

11. Vlastní konstrukce podlahy  

 

Jsou možné tyto varianty osazení, pro které se následovně upraví úložné plochy  

1. varianta – na navlhčenou úložnou plochu podkladní podporové konstrukce se nanese 10mm 

malty MC 10, do které se stropní dílec usadí.  

2. varianta – na úložnou plochu se uloží pryžová ložiska (pásy). Počáteční dílec montážní etapy 

se usazuje do montážní pozice dvojicí montážníků ze žebříků opřených o podporu v blízkosti 

uložení dílce.  

3. varianta – na podpory se zaručenou rovinností (přesné prefabrikáty popřípadě přesné věnce) 

lze osadit dílce SPIROLL na sucho, či na minimální vyrovnávající vrstvu zavlhlé cementové 

malty. Další pozice mohou být ukládány již ze stabilizované smontované pozice za předpokladu 

zabezpečení montážníků proti pádu z výšky při použití bezpečnostních zařízení a pomůcek. 

Před odvěšením montované pozice je třeba vždy kontrolovat umístění pozice v horizontálním 

a vertikálním směru a ve vztahu k sousednímu dílci a případnou korekci provést za pomocí 

páčidla, zvedáku a klínů, ocelových či plastických podkladků.  

4. varianta - plastové podložky tl. 1 - 10 mm v místě stojany. 

1.6.2   Kompletace stropního systému SPIROL 

Specifickým případem postupu je použití ocelové výměny pro vytvoření prostupu ve stropní 

konstrukci, kdy jsou nejprve smontovány pozice vymezující příčný rozměr prostupu, poté 

ocelové výměny (viz obr.11) podporované již smontovanými pozicemi či konstrukcemi 

a následně pozice podporovaná ocelovou výměnou. Pozice s nestandardní (upravenou) šířkou 

lze montovat za použití čtyřháku v případě, že jsou opatřeny zabudovanými montážními závěsy 

(oky) nebo dvojicí manipulačních závěsů umístěných na vahadle – v tomto případě je třeba 

Obr. 34: Detail uložení 
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zachovat projekčně uvažovaný odstup následující pozice od řezané hrany šířkově upraveného 

dílce min. 50mm pro umožnění provedení zmonolitňující zálivky spár mezi dílci. 

Zálivka spár mezi dílci  

Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení zálivky výrazně ovlivňuje 

chování a životnost stropu. 

 ze spár musí být odstraněny všechny napadané nečistoty.  

Nečistoty na povrchu dílců nesmí být v žádném případě zametány do spár 

beton boků spár musí být před provedením zálivky nasáklý vodou. 

 do spár se vloží zálivková výztuž. U malých staveb lze zálivkovou výztuž nahradit pruty 

délky 1m na kraji objektu nebo délky 2m se středy nad vnitřní podporou. U rozsáhlejších 

stropních konstrukcí se zálivková výztuž používá průběžná, průměru 8mm z oceli min. 

V 10425 a osazuje se ve výšce podélné drážky (při zálivce je možno výztuž výškově 

srovnávat pomocí háku). Zálivková výztuž musí být ukotvena do věnců a sousedních 

konstrukcí pomocí kotevní úpravy SM nebo přivařením ke kotevním deskám.  

 zálivkový beton musí být pevnostní třídy min. C 20/25 s maximální velikostí zrna 8mm, 

měkké konzistence, pokud možno s plastifikátorem. 

 zálivkový beton se vylévá z posuvného truhlíku nebo vhodné nádoby do spáry, přičemž 

musí jeden pracovník kontrolovat výškové umístění zálivkové výztuže. 

 zhutnění zálivkového betonu je problematické, vždy po provedení malého úseku 

zálivky se doporučuje provést částečné zhutnění plošným beranidlem (prknem tloušťky 

do 20mm). 

 ošetřování betonu zálivky. Při nízkých teplotách pod +5°C musí být beton zálivky 

navržen pro nízké teploty nebo musí zalití spár odloženo. Při vysokých teplotách a 

zejména při větrném počasí je nutné chránit zálivkový beton před vyschnutím – 

vlhčením, zakrytím fólií nebo nástřikem parotěsného filmu. 

 dílce je možno zatížit konstrukcí podlahy, stavebním materiálem a podobně až po 

získání min. 70% pevnosti betonu zálivky, aby nedošlo k poruše spár mezi dílci 

(zpravidla po 3 – 4 dnech). Vzhledem k tomu, že kvalita provedení zmonolitňujících 

zálivek a věnců výrazně ovlivňuje chování a stabilitu kvality stropní konstrukce, 

doporučuje výrobce provádět kontrolu pro vedení odpovědnou a řádně poučenou 

osobou a o prováděných kontrolách vést záznamy, například ve stavebním deníku. 

V případě, že jsou na podhledu stropní konstrukce místa vykazující prosakování vody, je 

třeba před aplikací konečné celoplošné úpravy provést navrtání dílců v místech os dutin, 

aby mohla voda z dutin vytéci (tento případ nastává, pokud je zmonolitněná konstrukce 
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stropu vystavena vydatnějšímu dešti, vlhčení nebo v zimním období pokryta sněhem) 

a následně tyto otvory zatmelit. 

Zálivka spár panelů SPIROLL 

 

 

 

 

 

 

1.6.3  Technologie ošetření pohledových spár stropu z panelu Spiroll 

Spáry u konstrukce z panelů Spiroll mohou být řešeny několika způsoby, podle požadovaných 

konečných vlastností uživatelem.  

Základní možnosti řešení spár: 

1. spára přiznaná,  

2. spára vyplněná pro barevný nátěr panelu,  

3. spára nepřiznaná - příprava pro štukovou omítku 

1. SPÁRA PŘIZNANÁ  

Pokud je spára přiznaná, neprovádí se žádné dodatečné povrchové úpravy 

2. SPÁRA VYPLNĚNÁ PRO BAREVNÝ NÁTĚR PANELU  

a) příprava povrchu – požadavky na podklad  

Betonový podklad musí být suchý, pevný, bez volných částic, prachu a nečistot. Všechny stopy 

po odbedňovacím oleji, po ošetření silikonem nebo hydrofobizačními přípravky z boku spár 

odstraňte čističem (Colma). Max. dovolená vlhkost podkladu 8%. Před aplikací tmelu je nutné 

do spáry vtlačit výplňový spárový profil a nanést impregnační nátěr (Sika Primer 3). Nanášejte 

malým štětcem, na pohledových betonech spáru nejdříve olepte papírovou páskou.  

b) tmelení trvale pružným PU tmelem  

Sikaflex Construction  komponentní těsnící tmel do spár, na polyuretanové bázi, vytvrzující se 

vzdušnou vlhkostí. Vhodný jak pro vnitřní, tak také venkovní použití. Vytlačování tmelu se 

provádí ruční pistolí, příp. vzduchovou pistolí. Připravenou spáru vyplňte z části nebo zcela 

tmelící hmotou, dle estetických požadavků. Zabraňte přimísení vzduchu. 

Obr. 35: Zálivka spár panelů SPIROLL 
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3. SPÁRA NEPŘIZNANÁ - PŘÍPRAVA PRO ŠTUKOVOU OMÍTKU  

a) příprava povrchu – požadavky na podklad  

Betonový podklad musí být suchý, pevný, bez volných částic, prachu a nečistot. Stěny spáry 

důkladně očistěte ocelovým kartáčem. Všechny stopy po odbedňovacím oleji, po ošetření 

silikonem nebo hydrofobizačními přípravky z boku spár odstraň- te čističem Colma.  

b) vyplnění spáry  

Spáru vyplňte tmelem Sika Ceram 250 pomocí špachtle nebo hladítka. Sika Ceram 250 je 

1- komp. minerální elastická lepící malta s cementovým pojivem, modifikovaná syntetickou 

pryskyřicí.  

c) pružné překlenutí spáry  

Po vytvrzení výplně Sika Ceram 250, opatřete spáru penetračním nátěrem Sikagard 552 W 

Aquaprimer. Na strop nanášejte štětcem, s přesahem 5 – 10 cm přes spáru. Po zavadnutí 

penetračního nátěru, naneste trvale flexibilní hmotu Sikagard 545 W Elastofill. Nanášejte ve 

2 vrstvách, štětcem s tužším vlasem nebo ocelovým hladítkem. Mezi oběma vrstvami dodržte 

min. čekací dobu 10 hodin. Do první vrstvy je možné vložit armovací skelnou tkaninu.  

 

1.7    Vstupní, mezioperační a výstupní kontrola 

1.7.1    Vstupní kontrola 

Před zahájením montážních prací se kontroluje: 

 dokončenost všech předcházejících konstrukcí a prací: 

o úprava základové půdy, 

o provedení základových a jiných opěrných konstrukcí, 

o stav (pevnost) opěrných ploch 

 rovinnost všech horních opěrných ploch, na které bude navazovat montáž, 

 pevnost opěrných konstrukcí (betonové konstrukce musí dosahovat alespoň 70 % 

předepsané krychelné pevnosti betonu), 

 u jednotlivých stavebních dílců se kontroluje označení a namátkově rozměry, tvar 

a vnější vzhled, správné umístění kotevní částí, zabudovaných prvků, jejich antikorozní 

ochrana, správné rozmístění a průchodnost kanálků pro předpínací výztuž i jiné 

předepsané vlastnosti podle výrobní dokumentace dílce. 
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1.7.1.1  Vstupní kontrola pracoviště 

V rámci vstupní kontroly musí být předáno a převzato písemně ve Stavebním  deníku, 

podle složitosti betonářských prací,  pracoviště pro stavbu bednění jak po stránce technické, 

organizační, tak i po stránce BOZ a PO.  

 

1.7.1.2 Vstupní kontrola materiálu 

V rámci vstupní kontroly musí být předáno a převzato písemně ve Stavebním  deníku, 

stavbyvedoucí zkontroluje dle PD počet a zda je materiál dodán v nepoškozeném stavu. 

 

1.7.2    Mezioperační kontrola 

 

Při montáži dílců se průběžně kontroluje: 

 shodnost os dílců s příslušnými vytyčenými osami objektu, 

 hodnoty úchylek osazení dílců, 

 tloušťka spár, 

 správnost provedení styků. 

Hodnoty zjištěných úchylek se zapíší do stavebního deníku. Mezioperační technickou 

kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr podle KZP stavby. 

Dále se kontrolují a přejímají tyto zakryté práce: 

 izolace proti vodě a zemní vlhkosti, 

 spodní rozvody instalací ve vztahu k montážním pracím, 

 svary spojovacích nebo kotevních částí a výztuž styků před zabetonováním nebo 

provedením zálivky, 

 napětí ve výztuži při montáži dílců do větších celků a při přepínání dílců, 

 ochrana kovových částí proti korozi, 

 těsnění a úprava spár, prováděné v rámci montážních prací, 

 izolace zvukové a tepelné, izolace proti proniku páry – prováděné v rámci montážních 

prací. 

Při přejímce se montážní práce prohlédnou na místě. Jsou-li pochybnosti o kvalitě díla, 

provede se odůvodněných případech kontrolní zkouška. 

1.7.3    Výstupní kontrola 

 

Při přejímce montážních prací se kontroluje: 



89 
 

 shodnost smontované konstrukce s projektovou dokumentací, 

 správnost osazení dílců do maltových loží, 

 provedení svárů, 

 zmonolitnění styků a spár, 

 dodržení mezních úchylek, zejména úchylky celých částí smontovaných konstrukcí, 

 ochrana kovových částí proti korozi, 

 stav a vzhled dílců včetně povrchových úprav, 

 splnění jiných zvláštních požadavků uvedených v projektové dokumentaci, 

 připravenost smontované konstrukce k provádění následných prací. 

 

1.8    Opatření k nápravě 

 

Při zjištění neshody, tj. nedodržení předepsaných odchylek a ustanovení nesmí být 

pokračováno v navazujících pracích pokud není neshoda odstraněna. 

Kontrolu realizace opatření k nápravě provádí mistr. 

Při konečné prověrce TDI a udělení souhlasu k návazným pracím nesmí být žádné 

závažnější neshody zjištěny. 

 

2. Mezní ochylky při montáži a kontrola přesnosti provedení 

 Pro kontrolu přesnosti geometrických parametrů (rozměrů, tvaru, polohy) montovaných 

stavebních objektů v průběhu montáže i po dokončení stavby platí ČSN 73 24 80. Skutečné 

úchylky geometrických parametrů zjištěné při kontrole parametrů (měřením, srovnáváním) se 

porovnají s mezními úchylkami nebo funkčními úchylkami parametrů uvedenými v příslušných 

normách a předepsanými ke kontrole v projektu, KZP stavby, montážních technologických 

postupech nebo v rámci dozorčí činnosti na stavbě. 

 

HODNOTY MEZNÍCH ÚCHYLEK 

Poř
. 
čís. 

Označení úchylky 

Mezní úchylka v mm 
poznámk
a 

stavby 
jednopodlaž

ní 

stavby 
vícepodlaž

ní 
 

5. 
 
 

6. 
 

I. SLOUPY 
Úchylka rovin souměrnosti  nebo jiných 

smluvených 
rovin od vytyčené polohy ve spodním 
 
Úchylka osy od svislice v horní části při výšce 

 
 

± 5 
 
 
 

 
 

± 5 
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7. 
 
 
 

8. 
 
 
 

9. 
 

sloupu H 
a) do 4,5 m  
b) od 4,5 m do 15 m 
c) nad 15 m 

 
Úchylka polohy vrchní roviny sloupů v rozmezí 
Daného smontovaného úseku konstrukce 
Od vytyčené úrovně každého podlaží 
 
Úchylka úrovně opěrných ploch pod nosníky 
Jeřábových drah nebo pod nosníky a vazníky 
Střešní konstrukce od vytyčené úrovně 
 
Úchylka úrovně opěrných ploch od vytyčené 
úrovně 
u ocelových konzol, podstavců, krakorců apod. 
přivařených ke sloupům před jejich osazením, 
při výšce sloupu H 

a) do 10 m 
b) nad 10 m 

± 10 
± 15 

± 0,001 H 
 
 

+ 12 
-  6 

 
 
 

± 10 
 
 
 
 
 

± 15 
± 25 

± 10 
± 15 

 
 
 

+(10+2p) 
-(5+p) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

± 10 
± 15 

 
 
 
 
 

D 
D 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

D 
D 

10. 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 

Totéž u ocelových konzol, podstavců, krakorců 
apod. 
Přivařených po osazení sloupů 

a) do 10 m 
b) nad 10 m 

Úchylka svislé roviny proložené osou opěrné 
plochy 
sloupu nejvýše položeného od svislé roviny 
proložené osou úložné plochy sloupu nejníže 
položeného pro H (tj. rozdíl úrovní uvedených 
ploch) 

a) do 4,5 m 
b) od 4,5 m do 15 m 
c) nad 15 m 

 
 

 
 

± 5 
± 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

± 5 
± 8 

 
 
 
 
 

± 10 
± 15 

± 0,0015 H 
max. 40 

 
 
 
 
 

 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 

II. NOSNÍKY, VAZNÍKY, PŘÍČLE A 
VAZNICE STROPNÍ 
KONSTRUKCE 

Úchylka polohy osy spodního pásu dílce od osy 
vytyčené na opěrných konstrukcích 
Úchylka vzájemné vzdálenosti od horního pásu 
vazníků, nosníků a příčlí stropní konstrukce 
Úchylka vzájemné polohy spodních ploch 
dolních pásů vazníků a příčlí 
Úchylka vzájemné vzdálenosti vaznic 

 
 
 

± 5 
 

± 15 
 

± 15 
± 10 

 

 
 
 

± 5 
 

± 15 
 

+ 15 
 

+ 10 

 
 
 

D 
 

D 
 
 
 
 

Vysvětlivky:  "D" – uvedené hodnoty odchylek jsou doporučené 

    "p" – číslo podlaží 

 Tab. 10: HODNOTY MEZNÍCH ÚCHYLEK 
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3. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Bezpečnost práce a požární ochrana je řešena v obecné rovině pro výše uvedenou 

činnost (vyskytující se rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců včetně opatření k prevenci 

rizik, vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky pro danou činnost ).  

Pokud se v objektu , na stavbě nebo  pracovišti vyskytuje  více subjektů současně , je 

nutné aby na těchto pracovištích byla zajištěna koordinace tak , aby jeden subjekt neohrožoval 

svojí činností jiný subjekt. Pokud nejsou tyto vztahy řešeny v obchodně právních normách  

( dohoda, smlouva), musí být později přijaty  a obsaženy v písemném dokumentu – zápisu 

řešícím  předání a převzetí staveniště  ( pracoviště ) mezi stavebními partnery, zpravidla na 

úrovni  objednatel – zhotovitel. Hlavní zásada spočívá v tom, že každý dodavatel (zhotovitel) 

stavebních prací  je povinen zajišťovat bezpečnost práce na pracovišti sám a v daném rozsahu 

nést i příslušnou odpovědnost.  

    Předání a převzetí staveniště ( pracoviště ) musí být provedeno vždy písemnou formou 

zápisem do stavebního deníku či jiného dokumentu a obsahuje: 

- předpokládané zahájení a dokončení prací podle předmětu smlouvy nebo dohody 

- vymezení pracovních ploch a prostor, přístupových a příjezdových komunikací  

-  potřebné plochy pro zřízení staveniště a skladování materiálu  

- rizika vyplývající ze stavební činnosti ostatních dodavatelů nebo ohrožení 

pracovníků při současné provozu výrobního nebo technologického zařízení 

odběratele  

- způsob horizontální a vertikální dopravy pracovníků a materiálu na stavbu  

- místa napojení potřebných příkonů energie ( el. proud, stlačený vzduch, voda apod.) 

- způsob zajištění první pomoci (lékařské ošetření), telefonní spojení na  záchrannou 

službu, hasiče, provozovatele inženýrských sítí ( plyn, elektro, voda) a policii  

 

4.  EKOLOGIE 

Provádění stavebních prací má nepříznivý vliv na okolní prostředí. Staveništní procesy 

ovlivňují okolí stavby především zvýšenými emisemi hluku a zvýšenou prašností. V průběhu 

provádění prací je tedy nutné dodržovat ustanovení zákonných nařízení např. zákon č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo zákon č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí, a činit potřebná opatření k omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na okolí 

stavby. Zejména je nutné dbát na dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku stanovených 

hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a nařízením vlády ČR č. 272/2011 S., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 



92 
 

 Okolí staveniště nesmí být ovlivňováno působením nadměrného hluku a vibracemi, 

vznikající stavební činností. Pokud pracovní činností vznikají emise hluku nebo přenášení 

vibrací do okolí staveniště, je nutné omezení jejich vlivu i časového působení. Takové stavební 

práce nesmí být vykonávány ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v pracovní dny v 

době od 21 h do 7 h. 

 Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, je 

nutné provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování ovzduší. Je tedy nutné 

používat k pohonu stavebních strojů jen schválená paliva nebo elektrickou energii. Při přerušení 

práce stroje musí být vždy vypnout motor. Výrobky a pohonné hmoty, které obsahují těkavé 

organické látky, musí být skladovány a používány jen ve smyslu platných předpisů. Spalování 

odpadních látek a obalů v otevřených ohništích není dovoleno. K výrobě tepla je nutné využívat 

především centrálních zdrojů. V průběhu provádění stavebních prací musí být prováděna 

opatření vedoucí ke snižování prašnosti, budováním zpevněných staveništních komunikací, 

jejich kropením apod. 

 Během výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

k ohrožování kvality podzemních vod. Směrnými dokumenty pro ochranu vod jsou zákon č. 

254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., kterým se stanovují 

ukazatele přípustného znečištění vod. Vypouštění odpadních vod, které by mohly způsobit 

ohrožení ve smyslu legislativních opatření, je možné provádět jen se souhlasem orgánů státní 

správy, způsobem který byl schválen, zpravidla po předčištění těchto vod. 

Chráněné porosty, chráněná území a objekty, případně ochranná pásma, musí být před 

vlivem stavebních prací ošetřeny uplatněním zásad zákonných a podzákonných norem o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

vyhlášky 267/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a 

krajiny a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Během stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí 

dodržovat ustanovení legislativních předpisů o odpadech, jimiž jsou především zákon                    

č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady. 

V průběhu stavby je nutné usilovat o snížení odpadů jako celku a musí být dbáno na 

snižování podílu nebezpečných odpadů (např. asfalt, azbest apod.). Nebezpečné odpady musí 

být vždy ukládány samostatně. Ostatní vzniklé odpady musí být tříděny. Od běžného inertního 

stavebního odpadu je nutné oddělit sklo, plasty, kovy a spalitelný odpad. K tomuto účelu je 

nutné staveniště vybavit vhodnými sběrnými nádobami - kontejnery. Veškeré vznikající odpady 

musí být likvidovány recyklací nebo prostřednictvím sběren komunálních odpadů a řízených 
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skládek. Doklady o likvidaci odpadů je nutné předat objednateli stavebních prací v rámci 

přejímacího řízení. Objednatel musí tyto doklady předložit stavebnímu úřadu při kolaudačním 

řízení. 

Kód Název Likvidace 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku 
17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrného dvora 
17 02 03 Plasty Odvoz do sběrného dvora 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz do sběrného dvora 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
17 01 01 Malta Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo Odvoz do sběrného dvora 

 
 
 

5. TECHNICKÉ NORMY A PUBLIKACE 

Projektová dokumentace (PD) 

Technologický předpis (TP) 

Technologické předpisy dodavatelů (TPD) 

- ČSN 73 24 80 –  Provádění a kontrola montovaných konstrukcí 

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

- ČSN EN 13670  - Provádění betonových konstrukcí 

- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1:Přesnost osazení  

- ČSN EN 998-2 ED. 2 Specifikace malt pro zdivo. Část 2: malty pro zdění 

- ČSN 72 30 00 Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení. 

- ČSN EN 13 224 Betonové prefabrikáty – Žebrové stropní prvky 

- ČSN EN 13 225 Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky 

- ČSN EN 11 68 Betonové prefabrikáty – Dutinové panely 

- ČSN EN 14 843 Betonové prefabrikáty- Schodiště 

- ČSN EN 14 992 Betonové prefabrikáty- Stěnové panely 

- ČSN EN 14 991 Betonové prefabrikáty- Základové prvky 

- ČSN EN 13 369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

- ČSN EN 15037- 3+A1 (10/2011) Betonové prefabrikáty – Stropní systém z trámů a 

vložek .- Část 3 Pálené stropní vložky 

- ČSN 73 04 20-1 – Přesnost vytyčování staveb Část 1: Základní požadavky 

- ČSN 73 04 20-2 – Přesnost vytyčování staveb Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN související s výše uvedenými normami 

Technologické předpisy (TP), manuály, prospekty apod. výrobců bednících dílců, systémů 

a dalších produktů používaných při betonářských pracích. 

Tab. 11: Katalog odpadů 
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Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  ( Zákon o zajištění 

dalších podmínek BOZ při práci). 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Zákon č.: 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) 

Vyhláška č.: 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby  Brno, Bauerova ul. - přístavba objektu pro tělesnou a taktickou 

přípravu policistů ZJ  

 

Místo stavby Bauerova 561/5b, 602 00, Brno 

k.ú. Pisárky 

Kraj Jihomoravský 

Číslo parcel  SO 101 - 933/27,933/1, 933/7 

SO 201 - 933/1,933/7 

SO 202 - 933/1,933/7, 933/19,933/21, 943/3, 931/2 

Charakter stavby Přístavba, Rekonstrukce 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

Ateliér Velehradský, s. r. o. 

    IČ: 292 63 140 

    Libušino údolí 203/76, 

                 623 00 Brno 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O INVESTOROVI 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

    Kounicova 24, 611 32 Brno 

    IČ: 75151499 

    DIČ: CZ75151499 
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STRUČNÝ POPIS TECHNOLOGIE 

 

Zemní práce jsou práce, které se zabývají rozpojováním hornin, přemísťováním 

výkopku, případně sypaniny, jejich sypáním, včetně jejich případného hutnění nebo jiného 

zpevňování a dalšími úpravami, které souvisí s těmito pracemi. 

 

KVALIFIKACE A POČET PRACOVNÍKŮ 

Zemní práce prováděné strojně 

Používat lze jen stroje a strojní zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 

technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Stroje lze používat pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s 

podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

odbornou způsobilost. 

- Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 24 měsíců školena a přezkoušena   z 

předpisů k zajištění bezpečnosti práce. 

- Stroj obsluhuje jeden pracovník, pokud výrobce v technických podmínkách 

nebo v návodu na obsluhu stroje nestanoví jinak. Vyžaduje-li to bezpečnost 

práce, dodavatel stavebních prací určí vícečlennou obsluhu. 

- Obsluhuje-li stroj více než jeden pracovník, musí být určen odpovědný 

pracovník. 

- Samostatně mohou obsluhovat stroje jen pracovníci duševně a tělesně způsobilí, 

starší 18 let, pokud pro obsluhu stroje není stanovena vyšší věková hranice, kteří 

jsou: 

a) pověřeni výrobcem strojů (kteří montují, ověřují, zkoušejí a 

předvádějí stroje, případně zaučují obsluhu), 

b) určeni dodavatelem stavebních prací k obsluze (údržbě), 

prokazatelně zaškoleni a zacvičeni, a mají podle zvláštních předpisů 

odbornou způsobilost k obsluze nebo řízení svěřených strojů 

(řidičský průkaz, průkaz obsluhy stavebních strojů, jeřábnický 

průkaz apod. a pod.). 
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- Obsluha se musí plně věnovat ovládání stroje tak, aby nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti osob, stroje ani konstrukcí. 

- Zjistí-li obsluha závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozit bezpečnost práce 

a provozu, a které není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a musí 

závadu ohlásit odpovědnému pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu během 

provozu, musí stroj ihned zastavit a bezpečně zajistit proti nežádoucímu spuštění. 

Během provozu musí obsluha sledovat chod stroje a zjištěné závady zaznamenat 

do provozního deníku. Tam, kde je to předepsáno, zaznamenávají se do provozního 

deníku i další určené údaje. 

- Obsluha musí před zahájením práce prohlédnout stroj a  jeho příslušenství podle 

návodu výrobce. V rámci prohlídky překontroluje, zda jsou ovládací, sdělovací a 

bezpečnostní zařízení funkčně činná. 

- Při provozu stroje musí být zajištěna jeho stabilita v průběhu všech pracovních 

operací. Je-li stroj vybaven opěrami, táhly nebo závěsy, musí být během provozu 

nastaveny v souladu s návodem výrobce v pracovní poloze a zajištěny proti 

zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

- Výsuvné, sklopné a podobné části strojů a zařízení, včetně hadic, elektrických 

přívodů a vedení musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich styku             s 

pohyblivými částmi stroje. 

- Při práci stroje za provozu na veřejných komunikacích musí dodavatel stavebních 

prací zajistit stálý dozor určeným pracovníkem. Tento pracovník je zejména 

povinen vydávat pokyny k zajištění bezpečnosti práce. 

- Vibrační válce a pěchy musí být používány jen takovým způsobem a na takových 

pracovištích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací a způsobení škod na 

blízkých objektech, výkopech a pod. 

- Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroje zajištěny tak, aby nemohly 

být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného užití. 

- Údržba, opravy a čištění strojů se musí provádět v souladu s dokumentací strojů                 

a technickými normami. Za včasné zajištění údržby a oprav strojů v souladu 

s dokumentací odpovídá provozovatel stroje. 
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Zemní práce prováděné ručně 

Práce spojené se zemními pracemi prováděnými ručně provádějí převážně zaučení 

stavební dělníci, kteří jsou řádně a prokazatelně seznámeni se závaznými technologickými 

předpisy a předpisy BOZ. Pracovní skupinu stavebních dělníků vede vedoucí čety - zakladač. 

Zajištění výkopových prací 

Výkopy v obydleném území musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 

do výkopu, musí být zajištěny. 

 

Zajištěním ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu: 

 jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m; 

 nápadná překážka nejméně 0,6 m vysoká; 

 materiál z výkopu uložený v kyprém stavu podél výkopu do výše 0,9 m. 

 

Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich musí být opatřeny: 

 výstražnou dopravní značkou, 

 v noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným 

světlem na začátku a na konci výkopu. 

 

Přes výkopy hlubší než 0,5 m se mají zřídit: 

 bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m,; 

 na veřejných prostranstvích musí být přechody široké nejméně 1,5 m. 

 

Přes výkopy hluboké do 1,5 m se musí zřídit: 

 oboustranné jednotyčové zábradlí o výšce 1,1 m; 

 na veřejných prostranstvích oboustranné dvoutyčové zábradlí se zarážkou. 

 

Přes výkopy o hloubce nad 1,5 m se musí zřídit : 

 oboustranné dvoutyčové zábradlí se zarážkou. 

 

Pro pracovníky pracující ve výkopech se musí zřídit : 

 bezpečný sestup (výstup); 

 sestupy (výstupy) od sebe vzdálené nejvýše 30 m ve výkopech hlubších než  

 1,5 m. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
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Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit. 

Způsob zabezpečení objektů musí být stanoven v projektu stavby. 

Zajištění stability stěn výkopů : 

 Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. 

 Způsob zajištění musí být uveden v projektu stavby. 

 Svislé stěny ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než : 

 1,3 m v zastavěném území; 

 Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci musí mít výkopy světlou šířku nejméně 0,8 m. 

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

 Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do 

strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny  

 Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 

odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

 Hrozí-li nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození blízko stojících konstrukcí při 

přepažování a odstraňování pažení, ponechá se pažení v potřebné výšce ve výkopu. 

 

MECHANIZMY, POMOCNÉ PROSTŘEDKY 

Pracovní četa je zpravidla vybavena: 

a) těžké mechanizační prostředky 

 dle přílohy Návrh strojní sestavy 

b) lehké mechanizační prostředky 

- lopaty, krumpáče, rýče, kolečka, metry, pásma a pod. 

c) jiné prostředky 

- kompresory, elektrické agregáty, výbušniny, hydromonitory, mobilní drtící 

soupravy apod. 
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ÚDAJE O ZPRACOVANÉM MATERIÁLU 

Horniny se třídí podle ČSN 73 3050 na základě jejich charakteristických vlastností, 

geologického původu a obtížnosti při rozpojování při těžení do 7 tříd těžitelnosti. 

1. třída: 

a) horniny soudržné rypné; 

b) nesoudržné se zrny do 20 mm bez omezení a se zrny od 20 do 50 mm 

v množství 10 % celkového objemu horniny 1. třídy. 

Příklady: neulehlá ornice, hlína, písčitá hlína, písek, štěrkový písek. 

2. třída: 

a) horniny soudržné lehce rozpojitelné s výjimkou jílu; 

b) horniny nesoudržné středně ulehlé se zrny do 50 mm bez omezení a se zrny 

od 50 do 100 mm v množství do 10 % celkového objemu horniny 2. třídy. 

Příklady: ornice, hlína, prachovitá hlína (spraš), hlinitý písek, písek, štěrkopísek, 

rašelina, zrašeliněná zemina; 

3. třída: 

a) horniny soudržné středně rozpojitelné pevné konzistence; 

b) horniny nesoudržné ulehlé s kameny do 100 mm bez omezení a s kameny 

od 100 do 250 mm v množství do 10 % celkového objemu horniny 3. třídy. 

Příklady: hlína, spraš, jílovitá hlína, jíl, písčitý štěrk, štěrk apod. 

4. třída: 

a) horniny soudržné těžce rozpojitelné tvrdé konzistence; 

b) horniny nesoudržné s kameny do 250 mm bez omezení a s kameny přes 250 

mm do 0,1 m3 v množství do 10 % celkového objemu horniny 4. třídy; 

c) silně rozpukané a zvětralé skalní horniny, které by jinak patřily do 5. třídy; 

d) horniny kašovité až tekoucí. 

Příklady: jíl, jílovitá hlína, písčitý jíl, hrubý štěrk, drobný štěrk s jílovitým nebo 

hlinitým pojivem, zvětralá opuka a jiné. 

5. třída: 

a) skalní a poloskalní horniny v tloušťce vrstev do 150 mm, do nichž se vyvrtá 

pneumatickým kladivem1 m hluboký vrt  30 mm do 10 minut; 

b) skalní horniny silně rozpukané a zvětralé, které by jinak patřily do 6. a      7. 

třídy; 
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c) horniny nesoudržné s kameny do 250 mm bez omezení a s kameny přes 250 

mm do 0,1 m3 v množství do 50 % objemu horniny 5. třídy. 

Příklady: hrubý štěrk s jílovitým tmelem, pískovec, opuka, jílovitá břidlice, 

zmrzlá zemina. 

6. třída: 

Skalní horniny nesnadno trhatelné ve vrstvách do 250 mm, do nichž se vyvrtá     

1 m hluboký vrt v čistém pracovním čase 10 až 20 minut. 

Příklady: slepenec, pískovec, vápenec apod. 

7. třída: 

Skalní horniny velmi nesnadno trhatelné, do nichž se vyvrtá 1 m hluboký vrt 

v čistém pracovním čase přes 20 minut.  

Příklady: křemence, hlubinné vyvřeliny apod. 

 

Třídy těžitelnosti se také dají charakterizovat způsoby, kterými je možno příslušné 

horniny rozpojovat. 

1. třída: - sypké horniny - dají se nabírat lopatou, nakladačem, 

2. třída: - rypné horniny rozpojitelné rýčem, nakladačem, 

3. třída: - kopné horniny rozpojitelné krumpáčem, rypadlem, nakladačem, 

4. třída: - drobivé pevné horniny rozpojitelné klínem, rypadlem, 

5. třída: - lehce trhatelné pevné horniny rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem 

(nad 40 t), trhavinami, 

6. třída: - pevné horniny těžce trhatelné těžkým rozrývačem, trhavinami, 

7. třída: - pevné horniny velmi těžce trhatelné, rozpojitelné trhavinami. 

Pojmenování a zatřídění zemin podle   ČSN EN 14688 – 1   

 

 

Tab. 12: Pojmenování a zatřídění 

zemin podle   ČSN EN 14688 – 1   
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Blokový diagram pojmenováno a popisu zemin dle ČSN EN 14688 - 1 

 

 

   Obr. 36: Blokový diagram pojmenováno a 

popisu zemin dle ČSN EN 14688 - 1 
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PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH OPERACÍ 

Průzkum staveniště a hydrologické podmínky staveniště 

 Před zahájením zemních prací se musí ověřit na staveništi inženýrské sítě, podzemní 

prostory, prosakování vody, výrony vody nebo výskyt škodlivých látek a ve spolupráci s 

projektantem stanovit opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 Průzkum staveniště musí být řešen v rámci projektu stavby. 

 Geologické poměry na stavbě se zjišťují inženýrsko geologickým průzkumem. 

 Na podkladě výsledků geologického průzkumu a průzkumu překážek na stavbě je 

projektant povinen stanovit třídu těžitelnosti hornin a ve spolupráci se zhotovitelem 

stanovit opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 Zjišťují se rovněž hydrologické podmínky staveniště tzv.pracovní hladina vody - hladina 

podzemní vody ve výkopku v čase provádění zemních prací. 

Rozlišuje se :  - navržená pracovní hladina vody, 

 - skutečná hladina vody. 

 Pokud podle výsledků průzkumů zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 

podzemní vody, je nutno určit způsob jak hladinu vody snížit (např. odvedením nebo 

odčerpáním vody). Nelze-li hladinu vody snížit musí se předepsat provádění zemních prácí 

pod vodou. 

 Stavební jámy zasahující pod hladinu podzemní vody musíme odvodňovat a při větším 

přítoku v hloubce těsnit po obvodě štětovými nebo podzemními stěnami. Při odvodňování 

postupujeme tak, že vodu stahujeme po povrchu do příkopů a svádíme do studní, odkud ji 

čerpáme (povrchové odvodňování), nebo ji čerpáme z vrtaných studní nebo čerpacími 

jehlami (hloubkové odvodňování). 

Vyznačení inženýrských sítí 

 Při projektování zemních prací je povinností investora, aby zajistil vyznačení všech 

inženýrských sítí a jiných překážek, které se nacházejí pod povrchem v prostoru staveniště  

a to z hlediska jejich směrového i hloubkového uložení. 

 Projekt stavby musí obsahovat vyznačení všech inženýrských sítí a jiných překážek pod 

zemí, na povrchu a nad zemí.  

 Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich 

provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení. 
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 Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 

vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. S druhem 

inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být 

seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Toto platí i pro trasy 

inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny. 

Vytyčení zemních prací 

 Prostorová poloha stavebního objektu (hlavní polohové čáry, hlavní osy a hlavní body 

trasy (případně charakteristické body) a z něj geometrické prvky podrobného vytyčení 

(body, osy, roviny, výškové úrovně a pod.) se vyznačí vytyčovacími značkami a zajistí 

zajišťovacími značkami. 

 Při vykopávkách se vytýčení rohových bodů má zabezpečovat lavičkami umístěnými  1 

až 2 m od obrysu výkopu. Na lavičce se může vyznačit i pracovní výška. 

 Obrysy zemních konstrukcí se mají označovat profilovými lavičkami. Niveleta 

budoucího násypu se má vyznačit laťovým křížením osazeným u osového kolíku. Tvar 

sklonu se označuje šikmými lavičkami umístěnými na okraji paty násypu nebo výkopu. 

 Vyznačení všech inženýrských sítí a jiných podzemních překážek z hlediska směrového 

a hloubkového uložení  

 Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno a potvrzeno jejich 

provozovateli z hlediska směrového i hloubkového uložení. 

 vytýčení a předání výškového bodu, hlavní osy a prostřednictvím těchto bodů zajišťuje 

prostorovou polohu stavebního objektu a z něj geometrické prvky podrobného vytýčení  

Zemní práce podél podzemních a nadzemních vedení a při křižování s nimi 

 Obnažení podzemních vedení se může provádět strojním způsobem, pokud to předpisy 

dovolují, nejblíže 1 m od jeho vyznačené polohy. Vedení má být v té době vyřazeno z 

provozu, pokud je to z provozních důvodů technicky možné. 

 Další práce se provádějí ručně a způsobem odpovídajícím charakteru vedení.                O 

způsobu a postupu vykonávání zemních prací v místech, kde jsou podzemní vedení a o 

bezpečnostních opatřeních musí být pracovníci před začátkem prací prokazatelně 

poučení. 
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Nálezy ve výkopech 

Pokud se při provádění zemních prací vyskytnou nálezy, u nichž se nedá vyloučit, že se 

jedná o nálezy povahy historické, archeologické, paleontologické nebo geologické nebo                   

o minerální prameny, případně o jiné důležité nálezy veřejného zájmu, postupuje se podle 

stavebního zákona. 

Přípravné práce 

 Bourací práce se musí sladit s postupem zemních prací. 

 Porosty se musí odstranit v souladu s příslušnými předpisy. 

 Při stavebních pracích každého druhu se musí provést odkrytí kultivované vrstvy půdy 

(ornice). Musí se přemístit a uchovávat tak, aby kvalita zkultivované půdy zůstala 

zachována. 

 Zkultivovaná půda na dočasné skládce musí být správně a na vhodném místě uložena a 

tvarovaná výška nemá přesáhnout 2 m, sklony svahů 1:1,5 až 1:2. 

Ochrana základové spáry a dodržení zimních opatření 

Je-li nebezpečí, že se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo dopravou 

materiálu, je třeba výkop provádět tak, aby na něj bezprostředně navazovaly následující 

technologické operace. U prací menšího rozsahu je třeba výkop neprovádět až na úroveň 

základové spáry, ale ponechat vrstvu cca 200 mm na ochranu základového podloží, které se 

odstraní až bezprostředně před betonáží základů. V zimním období je nutno chránit základovou 

spáru proti promrznutí rohožemi. Dojde-li přesto k zmrznutí zeminy, je nutno zmrzlou vrstvu 

odstranit těsně před betonáží základů a nahradit ji jiným nenarušeným materiálem (např. 

štěrkopískové násypy.). 

Ochrana výkopu před přítokem vody 

Zabránit přítoku povrchových vod do výkopů řádným spádováním a včasným 

zhutněním povrchu, odvést většinu srážkových vod. 

Dodržení sklonů bočních stěn a zatěžování svahů 

 Nepažené výkopy, které se hloubí do 3 m musí mít boční stěny ve sklonu 

odpovídajícímu stabilitě zeminy.  
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Druh horniny   sklon v : š 

písek silně zahliněný 1 : 0,5 

písek podle tvaru zrn 1 : 0,75 až 1 : 1 

štěrk zajílovaný  1 : 0,25 

štěrk podle zrnitosti 1 : 0,75 až 1 : 1 

hlína   1 : 0,25 až 1 : 0,5 

jíl    1 : 0,25 až 1 : 0,5 

spraš suchá  1 : 0,25 

 Při svahování ve výše uvedeném sklonu nesmí být svahy a stěny výkopu zatěžovány 

skládkami materiálu. 

Přesnost provedení dna a stěn základových jam 

 Provést s přesností + 30 mm a - 50 mm od projektovaného tvaru úpravu dna a stěn 

základových jam, rýh a šachet, pokud k nim přiléhají stavební konstrukce.  

 Úprava pláně dna výkopu, na kterém bude vybudována zpevněná plocha (násyp), musí 

být provedena s přesností  40 mm + 1/10 dmax. 

 Místní rovinnost se kontroluje 3 m latí a nesmí být pod ní větší prohlubně jak 50 mm 

případně 1/3 dmax (dmax = největší zrno ve výkopu v mm). 

 Na pláni, na které má být uložena ornice, se kontroluje jen dodržení rovinnosti. 

Šířka pracovního prostoru a šířka na pažení ve výkopech 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Druh izolace
Nejmenší dovolená šířka pracovního 
prostoru b v m pro pažené a otevřené 

výkopy
Nátěrová a vložková izolace 

zpracované za horka
1.2

Nátěry za studena, natavované izolace 
a izolace fóliové

0.8

Tab. 13: Nejmenší šířky pracovního 

prostoru na použití bednění 
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Záporové roubení - sklon svahu se udává 

poměrem jeho výšky k půdorysné délce 

 

 

 

menší nebo 
rovný 1:0,6

větší než 1:0,6

do 4 0,6 0,3 0,5
nad 4 do 6 0,8 0,3 0,5

nad 6 1,0 0,3 0,5

Nejmenší šířka pracovního prostoru b /m/
Nevroubené výkoby se sklonem 

Vroubené 
výkopy

Hloubka výkopu 
/m/

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Obr. 37: Nejmenší šířky pracovního 

prostoru na provedení izolací záporové 

roubení 

Tab. 14   Šířka dna výkopu při kladení potrubí 
 

Obr. 38: Nejmenší šířky 

pracovního prostoru na použití 

bednění - štětová stěna 
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do 0,4 od 0,4 do 1,0 přes 1,0
svislý nebo strmější než 

1:0,25
d+0,7 min.1,0 d+0,8 d+0,9

1:0,6 až 1:0,25 d+0,7 d+0,6 d+0,5
méně strmý než 1:0,6 d+0,6 d+0,5 d+0,4

do 2,5 d+0,3 min.0,6 d+0,3 d+0,3
2,5 až 5 d+0,4 min.0,7 d+0,4 d+0,4
přes 5 d+0,5 min.0,8 d+0,5 d+0,5

Poznámka: a) U hrdlových trubek se uvažuje vnější průměr hrdla trubky
b) Šířka dna výkopu znamená vzdálenost mezi vnitřními lícemi pažících prvků

Obsyp
Šířka dna b /m/ jako vnější průměr roury d /m/Hloubka 

dna /m/
Sklon svahu výkopu (výška 

svahu k jeho půdorysné 

libovolnáZhutněný

Nezhutněný méně strmý než 1:0,6

 

 

Šířka b Délka
Hloubka dna pod 

potrubím
do 0,2 d+0,4 min.0,5 d+1,2 1,4
nad 0,2 d+0,4 d+1,6 1,4

*) V technicky nebo ekonomicky zdůvodněných případech může být 
šířka dna výkopů menší

Nejmenší rozměr dna montážní jámyVnější 
průměr 
trubek

Šířka dna 
výkopu b*)

0,8

 

  

Sypaniny 

a) úprava podloží, 

b) ukládání sypaniny do sypaných konstrukcí, 

c) zhutňování sypaniny, 

d) tvar a objem sypaných konstrukcí. 

Tab. 15   Šířka dna výkopu pro kladení potrubí, kde způsob montáže nevyžaduje přítomnost 

    pracovníků ve výkopu 
 

Obr. 38: Nejmenší šířka dna výkopu pro potrubí 
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a) Úprava podloží 

o vhodnost sypaniny se určuje a posuzuje podle technicko ekonomické úvahy na 

podkladě inženýrsko-geologického a geotechnického průzkumu s ohledem na účel, 

místo a použití; 

o v případě potřeby se před prováděním násypů odstraňuje nevhodná půda (bahno, 

rašelina a pod.) a nahrazuje se vhodnější sypaninou, případně se pro urychlení 

konsolidace soudržných zemin v podloží vkládá mezi násypové těleso a podloží 

přerušovací vrstva z propustné sypaniny a geotextilie. 

o  

b) Ukládání sypaniny do sypaných konstrukcí 

- sypanina se ukládá do sypaných konstrukcí po vrstvách, max. tloušťky 400 mm; 

- povrch násypu ze soudržných zemin má mít sklon nejméně 4%, aby voda                    z 

násypu vždy odtékala, 

- ze sypaniny se musí odstranit všechny hmoty, které by mohly vést k tvorbě dutin, 

- do sypaných konstrukcí se nesmí ukládat namrzavé, deštěm nebo sněhem 

promočené sypaniny ze soudržných hornin. Sypanina se nesmí ukládat na zmrzlou 

zeminu. 

c) Zhutňování sypaniny 

- pro zhutněnou sypanou konstrukci se určuje míra zhutnění nebo technologický 

postup zhutňování; 

- v závažných případech se míra zhutnění a technologie zhutňování stanoví podle 

výsledku zhutňovacího pokusu. Vychází se z požadovaných mechanických 

vlastností zhutňované zeminy násypu a z technicky možného zhutnění podle 

výsledků zhutňovacího pokusu, který je zpravidla součástí projektových a 

průzkumných prací; 

- míra zhutnění pro soudržné zeminy se udává a kontroluje obvykle součinitelem 

míry zhutnění D a součinitelem účinnosti zhutňovacího prostředku C              (ČSN 

72 1006). Údaje se zpravidla doplňují o hodnotu rozdílu vlhkosti zhutňované 

zeminy od optimální vlhkosti podle zkoušky Proctor - standard nebo Proctor 

modifikovaný (ČSN EN 13268-2), 

- stálost, případně změna vlastností sypaniny, se má kontrolovat z každých 

započatých 1000 m3 ukládané sypaniny takto: 

1. při nesoudržných zeminách především posouzením zrnitosti, 
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2. při soudržných zeminách zjišťováním zda se nezměnil druh zeminy a 

zda-li vlhkost odpovídá požadovanému rozmezí, 

- při zhutňování sypaniny, pokud projekt nestanoví jinak, se kontroluje: 

1. vhodnost sypaniny, 

2. tloušťka sypané vrstvy, počet pojezdů a další technologické parametry 

zhutňování, 

3. dosažené zhutnění dle: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a 

sypanin a ČSN EN 13286-2 – Nestmelené směsi a směsi stmelené 

hydraulickými pojivy 

- dosažené zhutnění, které se zpravidla zjišťuje z odebraných vzorků nebo zkoušek 

se má kontrolovat v počtech: 

a) při nesoudržných zeminách jeden vzorek nebo zkouška na každých započatých 

2000 m
3, 

b) při soudržných zeminách jeden vzorek nebo zkouška na každých začatých          

500 m
3, 

c) při pláni zhutněného podloží jeden vzorek nebo zkouška na každých začatých 

2000 m
2, 

- nezhutněné sypané konstrukce se budují buď po vrstvách nebo na celou výšku 

konstrukce. Jejich navýšení a rozšíření stanoví oddělení nákupu a přípravy stavby 

s ohledem na vlastnosti sypaniny a podloží tak, aby při předání díla měla 

konstrukce projektem stanovený tvar a rozměry. 

 

nakypřené usazené zhutněné
Hlínité písky s optimální vlhkostí 125 103 90

Písky, štěrkopísky 110 104 100
Hlíny a jíly 135 105 110

Pévné horniny rozdělené rýpačem 130 120 115
Pevné horniny rozdělené trhavinami 140 130 120

Objemy zemin v %původního stavu po rozpojení
Pojmenování zemin

 

 Tab. 16: Změny v objemech zemin 
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Dodržování tloušťky vrstev a použitého materiálu, stroje pro zhutňování zemin 

Pro budování násypů je vhodné používat sypaniny z nesoudržných hornin, např. písek, 

štěrk, kamenitý materiál, protože jsou málo stlačitelné, značně propustné, nejsou namrzavé, 

poměrně dobře se zhutňují, jsou objemově stálé a nerozbřídají. 

Sypaniny ze soudržných zemin, např. jíly, prachovité zeminy, hlíny, spraše a sprašové 

hlíny jsou méně vhodné, protože při vyšší vlhkosti mají menší pevnost, jsou plastické, 

namrzavé, poměrně objemově nestálé, rozbřídají a obtížně se zhutňují. Pro zlepšení 

zpracovatelnosti a kvalitativních vlastností násypu se doporučuje násypové těleso zhotovovat 

střídáním vrstev – např. 200 mm štěrkopísku a 200 mm hlíny. Zhutnění po vrstvách max. 400 

mm. Volba zhutňovacích prostředků a technologických parametrů zhutňování (tloušťka vrstvy, 

typ zhutňovacího prostředku, počet a rychlost zhutňovacího prostředku atd.) stanoví oddělení 

nákupu a přípravy stavby ve spolupráci s akreditovanou zkušebnou. 

Zásypy kolem patek a pod podlahami je nutno provádět po vrstvách tloušťky 200 až 

400 mm. Hutnění se provádí vibračními pěchy nebo ručně vedenými vibračními válci. 

 

 Stroje pro zhutňování zemin 

Zhutňovací stroje svým statickým a dynamickým zhutňovacím účinkem bezprostředně 

ovlivňují kvalitu stavebního díla. U nových koncepcí zhutňovacích strojů se vyžaduje, aby 

měly velký rozsah použitelnosti a přizpůsobitelnosti v různých měnících se podmínkách 

mechaniky zemin, vlhkosti, hloubky hutnění a pod. 

 

Podle způsobu práce rozdělujeme zhutňovací stroje do 4 skupin: 

1. stroje působící statickým tlakem, 

2. stroje zhutňující vibrací, 

3. stroje zhutňující nárazem, 

4. stroje s kombinovanými účinky, 

1. Stroje působící statickým tlakem 

Mezi zhutňovací stroje působící statickým tlakem patří válce hladké, rýhované, ježkové 

a pneumatikové. 

Pohybem těchto strojů se zemina po vrstvách zhutňuje. Požadovaný stupeň zhutnění se 

dosáhne vícenásobným pojezdem. Počet jízd závisí na druhu zeminy, tloušťce zhutňované 

vrstvy materiálu a na druhu a hmotnosti stroje. Většina válců je konstruovaná tak, že jejich 

hmotnost je možné zvyšovat přidáváním zátěže (např. písku nebo vody). 
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Válce hladké a pneumatikové uválcují hladký povrch, což není vhodné pro spojení          

s další vrstvou. Tyto stroje jsou vhodné na zarovnání živičných povrchů vozovek. 

Rýhované válce s prstencovými žebry, válce mřížkové nebo válce ježkové vyvozují 

velký specifický tlak na malou plochu. Sypaninu zhutňují působením smykového namáhání, 

které zlepšuje únik vzduchu ze zhutňovaného materiálu. Osvědčují se v jílovitých zeminách a 

zhutňují zeminy do hloubky 250 až 350 mm. 

 

2. Stroje zhutňující vibrací 

Válce se zabudovaným vibrátorem zhutňují vibrací. Jsou vhodné ke zhutňování 

sypkých zemin. Kmitání vyvolané vibrátory se přenáší na sypaninu tak, že menší zrna sypkého 

materiálu zapadají mezi zrna větší. Tím se násyp stane hutným a únosným. Podobné účinky 

vyvozují na zhutňovaný materiál i pěchy a vibrační desky, které jsou vhodné pro zhutňování 

malých ploch nebo dlažeb. Vibrační zhutňovací prostředky působí do hloubky  300 až 2000 

mm dle jednotlivých druhů a typů. 

Pomocné a zabezpečovací práce 

 Způsob a rozsah opatření, kterými se brání přítoku vody na stavbu (např. vybudováním 

záchytných příkopů, položením drenáží, zachycením pramenů, provedením ochranných 

hrází), určuje projektová dokumentace staveb. 

 Pokud podle výsledků průzkumu zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 

podzemní vody, je potřebné určit způsob a rozsah jak hladinu vody snížit (např. 

odvedením nebo odčerpáním vody), nebo se musí stanovit provádění zemních prací pod 

vodou. 

Roubení a pažení 

Roubení - dočasná stavební konstrukce, která chrání stěny výkopu proti sesuvu. 

Pažení - plochá výplň roubení, která je v přímém styku se zeminou. 

Roubení 

 Roubení musí být navrhnuto tak, aby zajišťovalo bezpečnost pracovníků pod stěnami 

výkopů, zabránilo poklesu okolního území, znemožnilo sesouvání stěn výkopů a 

zabránilo ohrožení stability hotových nebo budovaných objektů v sousedství. 

 Při roubení se používá pažení stěn výkopů: 

- příložného - při suchých, málo stlačených horninách soudržných do hloubky 5 až        

7 m, 
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- zátažného - tam, kde se očekávají  vyšší zemní tlaky s ohledem na stabilitu stěny 

výkopu je potřebné pažiny spouštět zároveň s hloubením (částečně soudržné 

horniny), 

- ocelovou štětovnicovou stěnou - v silně stlačených horninách a v nesoudržných 

horninách pod hladinou podzemní vody. 

 Pro roubení rozměrných výkopů se mají použít konstrukce odolné proti trvalému 

zatížení s vysokou životností (např. záporové roubení, roubení ocelovými štětovnicemi, 

podzemními a pilotovými stěnami). 

Název horniny Počet dní Poznámka

Skalnaté a podskalnaté 
horniny

6 až 14

podle množství, sklonu a systému
puklin a stupně zvětrání horniny a 
v závislosti na stavu a struktuře
horniny 

Soudružné horniny 3 až 6
při zhoršených klimatických
podmínkách platí kratší čas

Částečně soudružné 
horniny

1 až 3
Podle konzistence horniny a
rychlosti vysychání

Nesoudružné horniny 0
 

 

Pažení 

Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením od hloubky větší než : 

a) 1,3 m v zastavěném území; 

b) 1,5 m v nezastavěném území. 

Odvodnění staveniště 

 Všechny zemní práce se musí provádět se stálou ochrannou povrchových a podzemních 

vod před škodlivými účinky ropných látek od stavebních strojů. Způsob a rozsah 

opatření, kterými se brání přítoku vody na staveniště (např. vybudováním záchytných 

příkopů, drenáží, ochranných hrází) určuje dokumentace staveb. 

 Při vlastním provádění zemních prací se musí postupovat tak, aby nedocházelo           k 

zaplavení staveniště. Zabránit přítoku povrchových vod a srážkových do výkopů je 

možno řádným spádováním a včasným zhutněním povrchu. 

 Pokud podle výsledků průzkumu zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 

podzemní vody, je potřebné určit způsob snížení hladiny vody (např.odvedením nebo 

odčerpáním vody). Není-li to možné, předepíše se provádění zemních prací pod vodou. 

Tab. 17: Orientační časový údaj pro vybudování roubení po strojním hloubení výkopů 
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 Pokud by mohla porucha čerpadla ohrozit bezpečnost pracovníků nebo budované dílo, 

případně zastavit plynulý postup prací, musí být určena potřebná opatření (náhradní 

čerpací soustavy, náhradní zdroj energie apod.). 

Nevyplavování jemných částí hornin 

 Během čerpání je nutno dbát, aby se intenzivním čerpáním vody neodsávaly nebo 

nevyplavovaly jemné části hornin pod sousedními objekty nebo sousedním územím, 

což by mohlo vést k nerovnoměrnému sedání a k poškození zmíněných objektů nebo k 

nerovnoměrnému sedání přilehlého území. 

 Stavební jámy zasahující pod hladinu podzemní vody musíme odvodňovat a při větším 

přítoku v hloubce těsnit po obvodě štětovými nebo podzemními stěnami. 

 Při odvodňování postupujeme tak, že vodu stahujeme po povrchu do příkopů a svádíme 

do studní, odkud ji čerpáme (povrchové odvodňování), nebo ji čerpáme z vrtaných 

studní nebo čerpacími jehlami (hloubkové odvodňování). 

 Tekutý jemný písek se může objevit i při povrchovém odvodnění. Vytvoření tekutých 

jemných písků se proto zamezuje hloubkovým odvodňováním. 

 Pro hrubší zeminu se používá vrtaných studní, do kterých se vkládá děrovaná trouba 

(zvaná zárubnice) ovinutá sítem a obsypaná filtrační zeminou, pro jemnější zeminu se 

používá čerpacích jehel, tj.trubek opatřených na spodním konci filtrem. Pro návrh 

hloubkového odvodnění musí projektant stanovit tzv. filtrační koeficient K, který se 

určuje z čerpacího pokusu. 

Záznamy ve stavebním deníku 

O prověrce základové spáry, druhu výkopku, jeho zatřídění, dosažené zhutnění musí 

být proveden zápis do stavebního deníku. 

 

VSTUPNÍ, MEZIOPERAČNÍ A VÝSTUPNÍ KONTROLA 

Vstupní kontrola 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště (staveniště) kde 

budou prováděny zemní práce. 

Do stavebního deníku se zapíše převzetí staveniště, v případě, že je přejímáno od 

investora nebo vyššího dodavatele stavby. V rámci přejímky se provede: 
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 převzetí a kontrola vyznačených inženýrských sítí a jiných podzemních i 

nadzemních překážek, 

 převzetí základních směrových a výškových bodů. 

 kontrola zaměření stávajícího terénu. 

Mezioperační kontrola 

Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů: 

 dodržení sklonu bočních stěn a zatěžování svahů, 

 přesnost provedení dna a stěn základových jam, 

 ochrana základové spáry, 

 ochrana výkopu před přítokem vody, 

 dodržení předepsaných materiálů pro vytváření konstrukcí ze zemin (násypů a zásypů),  

 dodržení tloušťky hutněných vrstev, 

 dodržení předepsané míry zhutnění a četnosti prováděných zkoušek, 

 dodržení zimních opatření. 

Výstupní kontrola 

Výstupní kontrola zahrnuje následující ověření: 

 úprava pláně dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha a horních ploch 

násypů; musí být vyhotovena s přesností mezních odchylek  

 dodržování místní rovinnosti se kontroluje třímetrovou latí, pod kterou jsou dovoleny 

prohlubně hluboké do 50 mm, příp. (0,3 dmax) v mm 

 u pláně, na kterou má být uložena ornice, se kontroluje jenom dodržení rovinnosti, 

 úprava dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, pokud k nim přiléhají 

stavební konstrukce, musí být provedena s přesností mezních odchylek +30 mm a             -

50 mm  

 úprava dna a stěn odpadových jam se provádí s přesností 0,2 m od navržené hloubky a           

0,5 m od půdorysných rozměrů 

 přesnost svahování se posuzuje třímetrovou latí, pod kterou mohou být prohlubně do 

hloubky 50 mm  

 rozprostření ornice se provádí v tloušťce nejméně 100 mm v ulehlém stavu. Plocha ornice 

nemá mít prohlubně pod trojmetrovou latí větší než 50 mm, 

 dodržení sklonu bočních stěn a zatěžování svahů  
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 přesnost provedení dna a stěn základových jam  

 dodržování tloušťky vrstev a použitého materiálu  

 ochrana výkopu před přítokem vody  

 dodržení míry a způsobu hutnění  

 

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ  

Neshody zjištěné při vstupní nebo mezioperační kontrole musí být neprodleně 

odstraněny. V provádění zemních prací nemůže být pokračováno pokud nejsou neshody 

odstraněny a mistrem, případně stavbyvedoucím překontrolovány. 

V případě neshody zjištěné při výstupní kontrole nesmí být zahájeny navazující práce 

(kanalizace, zdivo, betonáž a pod.), pokud nejsou závady beze zbytku odstraněny a zápisem 

ve stavebním deníku není dán souhlas k provádění prací. 

 

PŘEJÍMKA ZEMNÍCH PRACÍ 

 

Při předání a převzetí zemních prací si stavbyvedoucí zkontroluje jejich provedení a 

teprve potom převezme spracoviště od subdodavatele 

 

BEZPEČNOST PRÁCE 

Bezpečnost práce a požární ochrana je řešena v obecné rovině pro výše uvedenou činnost 

(vyskytující se rizika možného ohrožení zdraví zaměstnanců včetně opatření k prevenci rizik, 

vybavení pracovníků osobními ochrannými pracovními prostředky pro danou činnost 

Nejdůležitější zásady bezpečného provádění zemních prací: 

 V soudržných zeminách lze ponechat svislé stěny výkopů bez pažení jen do výšky           

1,3 m (v zastavěných územích), případně 1,5 m (v nezastavěných územích). Strojně 

mohou být bez pažení hloubeny rýhy a jámy až do pracovní výšky stroje. Před vstupem 

kopáčů do výkopu však musí být vždy zapaženy nebo svahovány. 

 Kopáč nesmí ve výkopu provádět práce sám. 

 Stěny výkopu se nesmí podkopávat. 

 Ruční přeprava zemin smí být prováděna jen po bezpečných dopravních cestách. 

 Pažení musí všude těsně přiléhat k hornině. Před zahájením prací, po dešti nebo po delší 

přestávce, musí být před vstupem dělníků do výkopu vždy prohlédnuto a podle potřeby 

opraveno. 
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 Přepažování a rozebírání pažení mohou vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci 

(zpravidla tesaři) pod dohledem stavbyvedoucího nebo mistra. 

 Přechody přes výkopy musí být pevné, nad prostory hlubšími než 1,5 m musí být 

ohrazeny zábradlím 

 Výkopy, kde pracují dělníci musí být nejméně 800 mm široké. Sestup do výkopů 

hlubších než 2 m je dovolen jen po žebřících. 

 V pracovním dosahu strojů se nesmí zdržovat žádné osoby. 

 Posádkám strojů je zakázáno: 

- pojíždět se stroji podél okrajů výkopů ve vzdálenosti menší než 2 m,  

- otáčet stroje na svazích,  

- otáčet svrškem rypadla, je-li nástroj (lopata) v záběru, 

- nakládat vytěžený materiál na vozidla přes kabinu řidiče, 

- dotlačovat lopatu rypadla posuvem stroje při pracovním zdvihu lopaty, 

- opustit stroj na svahu bez dostatečného zajištění proti samovolnému rozjetí, 

- pracovat se strojem pokud není vidět na celé pracoviště. 

 Výkopek musí být na přepravním vozidle uložen rovnoměrně.  

 Posádka stroje povinna vždy před uvedením stroje do chodu obejít stroj a prohlédnout 

stroj i pracoviště, přezkoušet stroj chodem na prázdno a při rozjezdu stroje dát výstražné 

znamení. 

 Posádky dozerů mají zakázáno: 

- hrnout zeminu do svahu nad 25, 

- prudce zatáčet na svahu a proti svahu nad 25 

- hrnout zeminu tak, aby břit radlice přesahoval okraj svahu. 

-  

EKOLOGIE 

 

Provádění stavebních prací má nepříznivý vliv na okolní prostředí. Staveništní procesy 

ovlivňují okolí stavby především zvýšenými emisemi hluku a zvýšenou prašností. V průběhu 

provádění prací je tedy nutné dodržovat ustanovení zákonných nařízení např. zákon č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny nebo zákon č. 163/2006 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, a činit potřebná opatření k omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na 

okolí stavby. Zejména je nutné dbát na dodržování nejvyšších přípustných hladin hluku 
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stanovených hygienickými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a Nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracemi. 

 Okolí staveniště nesmí být ovlivňováno působením nadměrného hluku a vibracemi, 

vznikající stavební činností. Pokud pracovní činností vznikají emise hluku nebo přenášení 

vibrací do okolí staveniště, je nutné omezení jejich vlivu i časového působení. Takové stavební 

práce nesmí být vykonávány ve dnech pracovního volna a pracovního klidu a v pracovní dny 

v době od 21 h do 7 h. 

 Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, je 

nutné provádět opatření vedoucí k omezení a předcházení znečišťování ovzduší. Je tedy nutné 

používat k pohonu stavebních strojů jen schválená paliva nebo elektrickou energii. Při 

přerušení práce stroje musí být vždy vypnout motor. Výrobky a pohonné hmoty, které obsahují 

těkavé organické látky, musí být skladovány a používány jen ve smyslu platných předpisů. 

Spalování odpadních látek a obalů v otevřených ohništích není dovoleno. K výrobě tepla je 

nutné využívat především centrálních zdrojů. V průběhu provádění stavebních prací musí být 

prováděna opatření vedoucí ke snižování prašnosti, budováním zpevněných staveništních 

komunikací, jejich kropením apod. 

 Během výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

k ohrožování kvality podzemních vod. Směrnými dokumenty pro ochranu vod jsou zákon č. 

254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon) a nařízení vlády ČR č. 61/2003 Sb., kterým se stanovují 

ukazatele přípustného znečištění vod. Vypouštění odpadních vod, které by mohly způsobit 

ohrožení ve smyslu legislativních opatření, je možné provádět jen se souhlasem orgánů státní 

správy, způsobem který byl schválen, zpravidla po předčištění těchto vod. 

Chráněné porosty, chráněná území a objekty, případně ochranná pásma, musí být před 

vlivem stavebních prací ošetřeny uplatněním zásad zákonných a podzákonných norem o 

ochraně přírody a krajiny v platném znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

vyhlášky č. 267/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a 

krajiny a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Během stavebních prací určených v rámci tohoto pracovního předpisu se musí 

dodržovat ustanovení legislativních předpisů o odpadech jimiž jsou především zákon                    

č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb.,          

o podrobnostech nakládání s odpady. 

V průběhu stavby je nutné usilovat o snížení odpadů jako celku a musí být dbáno na 

snižování podílu nebezpečných odpadů (např. asfalt, azbest apod.). Nebezpečné odpady musí 
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být vždy ukládány samostatně. Ostatní vzniklé odpady musí být tříděny. Od běžného inertního 

stavebního odpadu je nutné oddělit sklo, plasty, kovy a spalitelný odpad. K tomuto účelu je 

nutné staveniště vybavit vhodnými sběrnými nádobami - kontejnery. Veškeré vznikající 

odpady musí být likvidovány recyklací nebo prostřednictvím sběren komunálních odpadů a 

řízených skládek.  

Kód Název Likvidace 
17 01 01 Beton Odvoz na skládku 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz do sběrného dvora 
20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 
17 02 01 Dřevo Odvoz do sběrného dvora 

 
 

 

PŘEDPISY 

 

 Technické normy a publikace: 

 České technické normy: 

 

ČSN 73 02 05 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti; 

ČSN 73 04 20-1 Přesnost vytyčování staveb. Část – 1: Základní požadavky; 

ČSN 73 04 20-2 Přesnost vytyčování staveb. Část – 2: Vytyčovací odchylky; 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

   Část 1: Obecná pravidla 

ČSN 72 10 02 Klasifikace zemin pro dopravní stavby – zrušena k 1.10.2010 

ČSN EN ISO 14688-1  Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřídění 

zemin – Část 1: Pojmenování a popis; 

ČSN EN 13286-2 – Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 

2: Zkušební metody----; 

ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

 

 

 

Tab. 18: Katalog odpadů  
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
je uvedeno v příloze BOZP. 
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Závěr 
Zpracování práce probíhalo v průběhu roku, protože jsem dělal pro stavbu přípravu, proto 

jsou v diplomové práci obsažené věci přímo z praxe. Objekt přístavby byl dokončen na konci 

roku 2020 a na začátku roku 2021 se bude kolaudovat. Stavbu jsem předal v termínu a bez 

větších vad a nedodělků. Diplomová práce a samotná příprava vycházela z projektové 

dokumentace, kterou mi poskytl Ateliér Velehradský. 

 

Diplomová práce je shrnutím toho, co student bude dělat v rámci praxe, ať už na stavbě, nebo 

v kanceláři. Je třeba brát v potaz větší měřítko a více hledisek návrhu, z pozice přípravy mi 

šlo samozřejmě o finanční a technologické hledisko, a také aby se při výstavbě dodržovalo 

BOZP a stavba byla co možná nejméně ekologicky náročná. 

 

Diplomová práce byla shrnutím 6-ti let studia, při řešení v samotné praxe jsem využil všech 

vědomostí. Na problémy při řešení jsem byl víceméně připravený ze školy a nové poznatky 

použiji při další praxi a dalších zakázkách. 
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Vyhlášky a zákony 
• Zákon č. 65/1965 Sb. Zákoník práce, v platném znění 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 

• Zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

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

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

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

práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu. 

nehod a havárií a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č. 274/1991. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích. 

• K určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení některých podmínek k zajištění jejich 

bezpečnosti se bude postupovat dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení 

a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 

• Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

• Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení 
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• Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní 

limity,  

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

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů 

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

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpad  

 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů 
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Normy 
ČSN 73 24 80  Provádění a kontrola montovaných konstrukcí 
ČSN EN 206 Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1:Přesnost osazení  

ČSN EN 998-2 ED. 2 Specifikace malt pro zdivo. Část 2: malty pro zdění 

ČSN 72 30 00   Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení. 

ČSN EN 13 224  Betonové prefabrikáty – Žebrové stropní prvky 

ČSN EN 13 225  Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky 

ČSN EN 11 68  Betonové prefabrikáty – Dutinové panely 

ČSN EN 14 843 Betonové prefabrikáty- Schodiště 

ČSN EN 14 992 Betonové prefabrikáty- Stěnové panely 

ČSN EN 14 991  Betonové prefabrikáty- Základové prvky 

ČSN EN 13 369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 

ČSN EN 15037- 3+A1 (10/2011) Betonové prefabrikáty – Stropní systém z trámů a vložek .- 

Část 3 Pálené stropní vložky 

ČSN 73 04 20-1 Přesnost vytyčování staveb Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 04 20-2  Přesnost vytyčování staveb Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN 73 02 05  Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti; 

ČSN 73 04 20-1 Přesnost vytyčování staveb. Část – 1: Základní požadavky; 

ČSN 73 04 20-2 Přesnost vytyčování staveb. Část – 2: Vytyčovací odchylky; 

ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí 

   Část 1: Obecná pravidla 

ČSN 72 10 02  Klasifikace zemin pro dopravní stavby – zrušena k 1.10.2010 

ČSN EN ISO 14688-1 Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřídění zemin – 

Část 1: Pojmenování a popis; 

ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: 

Zkušební metody----; 

ČSN 72 1006    Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
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Tab. 10: HODNOTY MEZNÍCH ÚCHYLEK 

Tab. 11: Katalog odpadů  

Tab. 12: Pojmenování a zatřídění zemin podle   ČSN EN 14688 – 1   

Tab. 13: Nejmenší šířky pracovního prostoru na použití bednění 

Tab. 14   Šířka dna výkopu při kladení potrubí 

Tab. 15   Šířka dna výkopu pro kladení potrubí, kde způsob montáže nevyžaduje přítomnost 

pracovníků ve výkopu 

Tab. 16: Změny v objemech zemin 

Tab. 17: Orientační časový údaj pro vybudování roubení po strojním hloubení výkopů 

Tab. 18: Katalog odpadů  

 

 

 


