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ABSTRAKT  
 

 Diplomová práce se zabývá realizací novostavby bytového domu 
v Ohrazenicích. Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému 
objektu, studii realizace hlavních technologických etap a zprávu zařízení staveniště. 
Navrhnul jsem hlavní stavební stroje a mechanismy. Pro objekt SO01 jsem vypracoval 
položkový rozpočet stavby, časový plán a graf potřeby pracovníků. Dále jsem se 
zabýval technologií vrtaných pilot a zpracoval jsem pro ně technologický předpis, plán 
BOZP a kontrolní a zkušební plán.  
 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Bytový dům, vrtané piloty, technologický předpis, položkový rozpočet s výkazem 

výměr, zařízení staveniště, časový plán, strojní sestava, kontrolní a zkušební plán, 

věžový jeřáb, LEED 2009, hluková studie 

ABSTRACT  

The master´s thesis describes the realization of new apartment building 
in Ohrazenice. The thesis contains a technical report of the construction-technical 
project, studies of relatization of the main technological stages and report of the 
building equipment. I designed the main construction machines and mechanisms. An 
optimized budget with a bill of quantitiesand detailed construction schedule and a 
graph of staff needs is prepared for the SO01 building. The thesis also deals with 
technology of drilled piles and prepared a technological regulativ, schedule of 
occupational health and safety and a control and test plan.  

KEYWORDS  

Apartment building, drilled piles, technological regulativ, itemized budget with 

statement of quantities, site equipment, schedule, design of machines, control and test 

plan, tower crane, LEED system 2009, noise study 
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Úvod 

 
 Diplomová práce se zabývá výstavbou bytového domu v Ohrazenicích. 
Investorem této akce jsou Nové Ohrazenice s.r.o. Stavební pozemek, na kterém se 
objekt vybuduje je v současné době volný, využívaný jako zemědělská půda.  
 Textová část je zpracována v programu Microsoft Word 2013 a obsahuje 
technickou zprávu ke stavebně technologickému objektu. Jsou navrhnuty a posouzeny 
dopravní trasy pro hlavní stavební mechanismy. Je zpracována studie realizace 
hlavních technologických etap stavebního objektu, projekt zařízení staveniště a návrh 
a posouzení hlavních stavebních strojů a mechanismů. Podrobněji jsem se zabýval 
technologií vrtaných polit a zpracoval technologický předpis pro vrtané piloty, plán 
BOZP a kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty. V závěru práce jsem zpracoval 
LEED 2009 a navrhnul opatření pro vybrané kredity a vytvořil hlukovou studii stavby 
v programu HLUK+.  
 Přílohová část obsahuje výkresy koordinační situace a situace se širšími 
dopravními vztahy, výkresy zařízení staveniště pro zemní práce a hrubou vrchní 
stavbu. Dále jsem vytvořil schéma postupu pilotovací soupravy. Výkresy jsem vytvořil 
ve studentské verzi programu Archicad 20. Ve studentské verzi programu Contec jsem 
vytvořil časový plán a graf potřeby pracovníků. Ve studentské verzi programu RTS 
BUILDpowerS jsem vypracoval položkový rozpočet stavby SO01. V programu 
Microsoft Excel 2013 je navrhnut časový a finanční plán a určené finanční náklady 
zařízení staveniště.   
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1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Novostavba bytového domu Ohrazenice  

Místo stavby : k.ú. Ohrazenice, st.p.č. 111/10, 111/24  

  Ohrazenice, 533 53 

Kraj : Pardubický 

Investor : Nové Ohrazenice s.r.o. 

  Choťáňky 166 

  290 01 Poděbrady 

 

  Ing. Pavel Louda 

  E-mail: pavel@louda.cz 

 

Projektant : SANTIS a.s. 

   Brněnská 126/38 

   591 39 Žďár nad Sázavou 

   Tel.: 566 691 370-1 

    

   Ing. Zdeněk Tulis 

   Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

     

Zhotovitel : (bude určen na základě výsledků výběrového řízení) 

Zahájení stavby : květen 2020 

Dokončení stavby : listopad 2021 

1.2 Celkový popis stavby 

 Záměrem investora je výstavba nového bytového domu v nezastavěné části 
města Pardubice v městské části Ohrazenice. Místo určené pro výstavbu bytového 
domu je určeno uzemním plánem města Pardubice a to na severní straně města. 
Objekt je navržený na stavebních pozemcích č. 111/10 a 111/24 – katastrální území 
Ohrazenice. Celková plocha pozemku činí 7550 m2, zastavěná plocha navrženým 
objektem činí 990 m2, výměra zpevněných ploch je celkem 1800 m2. Má přibližně 
obdélníkový tvar orientovaný sever – jih. Na severní straně sousedí stavební pozemek 
s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy, na západní straně navazuje na 
plánovanou výstavbu plochy se zástavbou vícepodlažních obytných domů a pozemky 
základní školy. Na jihu a východě sousedí se stavebním pozemkem ploch zemědělské 
výroby. Na jižní straně je stavební pozemek oddělen od zemědělských ploch místní 
vodotečí (Panská svodnice) a remízkem tvořeným střední a vzrostlou zelení na březích 
této vodoteče. 
Hlavní příjezdová cesta k bytovému domu bude z ulice U Sportovní školy. Hlavní vstup 
do objektu je orientovaný na východní stranu. Kolem hlavní budovy bude zbudována 
silniční komunikace s přilehlou pěší komunikací. V blízkosti bytového domu se bude 
nacházet i parkovací stání pro uživatele bytového domu.  
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1.3 Kapacitní údaje stavby 

Stavba bytového domu 

Počet bytových jednotek:  47  

Počet garážových stání:  31 

Počet parkovacích stání:  14 

1.4 Členění stavby na stavební objekty 

SO - 01:  bytový dům  

IO - 01: příprava území + HTÚ  

IO - 02: terénní a sadové úpravy  

IO - 03: zpevněné plochy, parkoviště 

IO - 04: venkovní úpravy  

IO - 05: kanalizace 

IO - 06: vodovod 

IO – 07: přeložka plynovodu 

IO – 08:  el. energie NN 

IO – 09: vedení elektronických komunikací 

IO – 10: venkovní osvětlení 

1.5 Popis stavebních objektů 

1.5.1 SO-01: bytový dům 

Půdorysné rozměry :  půdorys přibližně obdélníkového tvaru  

45,5 x 21,5 m 

Výška objektu:  +15,51 m 

Počet podlaží:  5 nadzemních 

    1 podzemní  

Zastavěná plocha:   990,0 m2  

Užitná podlahová plocha:  3634 m2  

Plocha pozemku:   7550 m2 

 

 

Konstrukční a materiálové řešení 

Založení stavby 

 Stavba je založená na pilotách vetknutých do skalního podloží. 

- pilotáž: 

Založení objektu stavby je řešeno na pilotových základech o průměru 400mm, 600 

mm, 1000mm a 1300 mm z betonu C25/30-XA2-XC4-XF1 s výztuží B500B. Piloty jsou 

vetknuty do únosného podloží tvořeného horninou R4, předpokládaná hloubka 

vetknutí min. 2 m.  

- plošné základy:  
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Na pilotách se vybetonuje ŽB vana se základovou spárou -1,3 m pod rostlým terénem. 
Základová spára musí být v celém rozsahu stavby ručně začištěná. Při provádění 
základové spáry lze předpokládat drobné výškové úpravy v závislosti na kvalitě 
podloží. Výkop bude strojně prováděn cca 10 cm nad základovou spáru a zbývající 
část bude pracovníky dočištěna ručně. Základová spára bude vyrovnána do jedné 
roviny velmi vhodnou zeminou (kamenitopísčitou) nebo podbetonávkou z 
prostého betonu C16/20 XC0.  
 

Spodní stavba 

 Konstrukce základů je navržena z železobetonové vany z betonu C25/30 XC4 
XA2 XF1 s výztuží B500B. Deska je navržena v tloušťce 300 mm, boční stěny v tl. 300 
mm. Pod konstrukcí základů budou provedeny podbetonávky z prostého betonu 
C16/20 XC0. Konstrukce spodní stavby je navržena na zatížení od spodní a vrchní 
stavby, klidový zemní tlak od štěrkopísčitých zemin. 
 

Ochrana proti agresivní vodě 

 Ochrana proti agresivní vodě je primárně řešena požadovanou kvalitou betonu 

a dostatečného krytí výztuže. 

 

Ochrana proti bludným proudům 

 V okolí stavby se nevyskytuje žádný známý zdroj generující bludné proudy. 

Inženýrsko-geologický průzkum nestanovil korozní ohrožení. Ochrana konstrukce se 

zajistí zvýšeným krytí výztuže základových konstrukcí (min. 40 mm). 

 

Uzemnění  

 Objekt bude osazen společným zemnícím páskem, který propojí veškeré svody 

hromosvodu a pracovní zemnění rozvodů TN. Vzhledem k tomu, že základy budou 

obsypány vysokou vrstvou kameniva, je nutné uložit zemnící pásek až do místa 

rostlého terénu. Zemnící pásek bude uložen do hloubky min. 60 cm a bude obsypán 

zeminou po celé délce vedení. Vzájemné propojení zemniče a obvodového pásku v 

základu haly bude provedeno na několika místech páskou FeZn30/4. Zemnící páska 

vedení po obvodu a středem budovy propojí zemniče bleskosvodů, uzemnění 

trafostanic, uzemnění rozvoden NN a VN, ekvipotenciální prahy, uzemnění výztuže 

nosníků a vývody pro ekvipotenciální sběrny. K nově budovanému uzemnění objektu 

bude napojeno i uzemnění venkovních svítidel a brány. Každý spoj bude proveden 

svorkami SR. Spoje musí být opatřeny antikorozní ochranou. Maximální zemní odpor 

dle ČSN EN 62305-3 je 10Ω. 

 

Hrubá vrchní stavba 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodová stěna1.PP je z železobetonu tl. 300 mm, beton C25/30 XC4, XA2, 

XF1, výztuž B500B a izolována polystyrenem XPS tl. 100 mm. 

Obvodová konstrukce nadzemní části jsou navrženy z keramických tvárnic 

broušených tl. 380mm, pevnost P10, P15 na tenkovrstvou návrhovou maltu v systému, 
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pevnost v tlaku 10,0MPa. V místě otvorů se provedou překlady v systému výrobce, u 

otvorů nad 3,0m nebo rohových otvorů se provedou atypické překlady. 

 Vnitřní nosné konstrukce v 1. PP a 1.NP jsou provedeny z železobetonu tl. 300 

mm, beton C25/30 XC4, XF1, XA2 výztuž B500B.  

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic broušených tl. 300mm, 

pevnost P15 na tenkovrstvou návrhovou maltu v systému, pevnost v tlaku 10,0MPa. V 

místě otvorů se provedou překlady v systému výrobce pro dané zatížení. 

Vnitřní příčky 

 Zděné příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tl. 50 a 100 mm a z 
keramických tvárnic tl. 115 mm v systému včetně doplňků, překladů. Provedení musí 
být dle technologického předpisu výrobce. Povrchová úpravu bude tvořit cementový 
tmel s perlinkou, štuk a finální malba. 
 

Věnce, ztužení 

 V příčném a podélném směru se stavba ztuží pomocí železobetonové 
konstrukce v 1. PP a monolitickými vnitřními stěnami v 1.NP a dále bude v každém 
podlaží proveden ŽB věnec v úrovni stropů. 
 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovné stropní konstrukce tvoří železobetonová monolitická deska tl. 250 

mm z betonu C25/30 a výztuže B500B. Stropní konstrukce se skládá ze stropních 

panelů filigrán tl. 60 mm z betonu C25/30, na kterých je železobetonová deska tl. 190 

mm z betonu C25/30. 

  

Nosná konstrukce zastřešení 

Zastřešení objektu je poměrně členité. Převážnou část zastřešení objektu tvoří 

plochá střecha, avšak v rozích objektu je navržena šikmá střecha. Šikmá střecha je 

navržena se sklonem 38 %. Dřevěné konstrukce krovu šikmé střechy jsou navrženy v 

soustavě vaznicové. Prvky krovu střech tvoří krokve 100x160 mm, pozednice 140x140 

mm a vaznice 140x160 mm. Viditelné prvky střešní konstrukce provést hoblované. 

- řezivo: Pro konstrukci použít řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SII pro ostatní 

prvky dle ČSN 491531, provedení krovů dle ČSN 733150. 

- kotvení, spoje: Pozednice je kotvená pomocí rozpěrných nebo chemických kotev do 

ŽB věnců. Kotvení vaznic pomocí atypických ocelových prvků a svorníků. Vzájemné 

uchycení prvků krovu pomocí hřebíkových spojů a svorníků. 

- bednění, laťování: Na krokvích je v místech s nezateplením přibito dřevěné bednění 

z OSB desek tl. 25 mm, v místech s tepelnou izolací je pro vyrovnání roviny pro 

pojistnou hydroizolaci prkno po krokvi 100/25 mm. Větraná mezera je tvořena 

kontralatěmi 100x40 mm, na kterou budou připevněno bednění z OSB desek tl. 25 

mm. 

- zavětrování: Zavětrování střešních konstrukcí je řešeno bedněním a kotvením k 

nosným konstrukcím budovy. 

- chemická ochrana: Dřevěné prvky budou chemicky ošetřeny nátěry bochemit a 

lignofit.  



24 
 

Plochou střechu budou tvořit filigránové panely tl. 60 mm z betonu C25/30 

se železobetonovou monolitickou deskou tl. 190 mm z betonu C25/30. Na ŽB 

monolitické desce bude umístěn modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm. Zateplení 

ploché střechy bude řešeno pěnovým polystyrenem EPS 150S tl. 180 mm + pěnový 

polystyren EPS 150S ze spádových klínů tl. 20-250 mm. Hydroizolaci střechy zajistí 

mechanicky kotvená povlaková fólie na bázi měkčeného PVC v tloušťce 1,5 mm. Spoje 

budou řešeny natavením fólie a použitím systémových doplňků. 

Schodiště 

- vnitřní: nosná konstrukce vnitřního dvouramenného schodiště je navržena 
prefabrikovaná z betonu C25/30 s výztuží B500B. 
- venkovní: nosná konstrukce jednoramenného venkovního schodiště je navržena 

železobetonová monolitická z betonu C25/30 s výztuží B500B. 

 

Dilatace 

V projektu jsou řešeny tyto typy dilatací: 
Dil 1: oddilatování tepelně namáhaných konstrukcí (např. dilatace konstrukcí podlah 
pro podlahové vytápění. 
Dil 2: konstrukční dilatace. 
Dil 2.1: konstrukční dilatace potěrů podlahových souvrství (např. konstrukční dilatace 
bet. desek přibližně v rastru 6x6m, u chodeb do 3m, dilatace od stěn a sloupů). 
Dil 2.2: konstrukční dilatace průmyslových podlah. 
Dil 3 (statické): oddilatování výtahové šachty, podlahové konstrukce musí respektovat 
statickou dilataci budovy. 
Dil 4: požadavky na speciálně oddilatované prostory. 

 

Podlahy 

 V garážových prostorech 1. PP bude provedena železobetonová deska tl. 300 
mm. Použit bude beton třídy C25/30 (třída prostředí XA2, XC4, XF1).  
 V prvním až pátým podlažích objektu SO01 jsou navrženy podlahy s ohybově 
tuhou deskou na měkké podložce (kročejovou izolací) s oddilatováním od stěn 
pěnovou PE páskou tl. 1,0 cm. Skladby podlah a nášlapné vrstvy bude 
na hydroizolační folii volně uložen podlahový polystyren EPS 100Z tloušťky 140 mm, 
na který bude po zakrytí separační fólií položena betonová mazanina v tloušťce 
60 mm. Pochozí vrstvu bude tvořit keramická dlažba lepená lepidlem. V prostorách 
2.NP bude provedena skladba shodná, pouze je zde navržen jako kročejová izolace 
polystyren EPS 100Z tloušťky 120 mm. Další variantou nášlapné vrstvy je laminátová 
podlaha včetně izolační podložky tl. 10 mm uložená na cementovém potěru C30 F6 tl. 
65 mm. 
 
Klempířské prvky 

- ploché střechy budou poplastované, lemovací a krycí plechy, které budou součástí 
povlakové krytiny 
- šikmé střechy budou oplechované okraje, komína, prostupů 
- parapety výplní otvorů: lakovaný pozinkovaný ocelový plech tl. 0,7 mm 
- konstrukce žlabů a svodů je provedena z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 
mm. 
 



25 
 

 
 
Úpravy vnějších povrchů 

Soklová část bude tepelně izolována lepeným polystyrenem XPS tloušťky 

100 mm, desky polystyrenu budou nad úrovní terénu kotveny pomocí zapuštěných 

talířových hmoždinek, které budou následně překryty tepelně-izolačními zátkami. 

Povrch izolace bude ztužen stěrkovým lepidlem s vloženou armovací tkaninou. Jako 

povrchová úprava soklu je navržena tenkovrstvá silikonová omítka. Další povrchovou 

úpravou soklu bude keramický obklad z cihelných pásků lepených k nosné konstrukci.  

Obvodové zdivo bude opatřeno jednovrstvou vápenocementovou omítkou tl. 20 

mm. Na ní bude vrchní omítka tenkovrstvá silikonová tl. 1,5 mm. Další povrchovou 

úpravou bude keramický obklad z cihelných pásků lepených k nosné konstrukci. 

Úpravy vnitřních povrchů 

 keramické obklady: lepené cementovým tmelem (flexibilní lepidlo), při 
provádění použít lišty (rohové, ukončovací apod.). 
- keramické obklady s hydroizolací: 
- hydroizolace z jedno nebo dvousložkové hydroizolační stěrky včetně doplňků 
(přechodové pásky apod.) 
- obklady lepené cementovým tmelem (flexibilní lepidlo), při provádění použít lišty 
(rohové, ukončovací apod.). 
Keramické obklady lepené cementovým tmelem, při provádění použít lišty (rohové, 
ukončovací apod.) plastové. Spárování v odstínu bílé. 
 
 omítka se vzhledem monolitického betonu: probarvená omítka soklové části v 
systému výrobce 
- tenkovrstvá omítka: silikonová probarvená omítka v rámci kontaktního zateplovacího 
systému s příslušenstvím (rohovníky, lišty, apod.). Barevnost omítek s dlouhodobou 
stálostí odstínu. 
- minerální omítka: dvouvrstvá ve skladbě postřik + jádrová vápenocementová omítka 
+ tenkovrstvá silikonová omítka probarvená, určená pro venkovní použití, povrchová 
úprava hydrofobní nátěr. Barevnost omítek s dlouhodobou stálostí odstínu. 
 
Stropní podhledy 

Jsou tvořeny ze sádrokartonových desek typu Rigips RB (A – bílá) nebo RBI (H2 

– modrá s impregnací proti vlhkosti). Desky budou kotveny na ocelový rastr. Dále jsou 

tvořeny z minerálních desek a dřevovláknitých desek. 

 

1.5.2 IO – 01 Příprava území + HTÚ 

Příprava území 
- vytyčení stavby: 
Výškové a polohové a vytyčení stavby zrealizuje odborná geodetická firma na základě 
digitální situace v SJTSK s kontrolou na stávající osový a výškový systém ostatních 
stavebních objektů (především s vazbou na stávající komunikaci, vedení inženýrských 
sítí a ostatní stávající objekty) a provede o tomto zápis do stavebního deníku (soulad 
s předpoklady projektu). Výškové osazení objektu je 0,000=±218,900, které nelze 
změnit z důvodu návaznosti na výškovou úroveň komunikace – po výškovém vytyčení 
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stavby je nutné zkontrolovat výškové návaznosti a porovnat s předpoklady projektové 
dokumentace. Pozn.: požadovaná přesnost vytyčení bodů do +/- 10 mm. 
- existence a vytyčení inženýrských sítí: V rámci předprojektové přípravy a vyhotovení 
koordinační situace byly k dispozici tyto podklady pro řešené území: 
- stanoviska správců veřejných inženýrských sítí o existenci 
- projektová dokumentace předchozí etapy výstavby 
Generální dodavatel zajistí vytyčení stávajících sítí, případně si vyžádá nové podklady 
od jednotlivých správců před započetím prací a to i v případě, že uvažované práce 
budou ve větší vzdálenosti od předpokládaného vedení IS. Vytyčení inženýrských sítí 
bude potvrzeno správcem areálu, popř. vlastníkem sítí a provede se o nich zápis do 
SD. 

1.5.3 IO - 02: terénní a sadové úpravy 

Terénní úpravy 
a) zemní práce 
 Finální terénní úpravy navazují na HTU provedené dle IO - 01 a výkopy 
provedené v rámci stavebních objektů. Pro minimální svažitost řešeného pozemku 
budou konečné terénní úpravy nenáročné z hlediska použití strojní techniky. V rámci 
KTU se provedou obsypy stavebních objektů, svahováni a provedení konečné figury. 
Obsypy a zásypy inženýrských sítí jsou součástí dodávky jednotlivých inženýrských 
sítí.  
 
b) ochrana svahů 
 V rámci IO – 02 terénních a sadových úprav se provede opevnění svahu 
zatravněním. 
 
Sadové úpravy 
a) příprava území 
 V rámci přípravy území (IO – 01) se provede sejmutí ornice. Část bude uložena 
na mezideponii ke zpětnému využití v místě stavby. Zbylá část bude odvezena na 
skládku GAMO Pardubice s.r.o. 
 
b) sadové úpravy 
 Všechny nezpevněné plochy obytného souboru jsou upraveny jako plochy 
městské zeleně, tedy volné travnaté plochy se stromy a menšími skupinami stromů. 
Vegetační prvky obytného souboru jsou voleny s ohledem na vytvoření příjemného 
životního prostředí obytné zástavby a s ohledem na možnosti údržby veřejných 
prostranství. Návrh zeleně navazuje na řešení cest, inženýrských sítí a ostatních 
samostatně řešených stavebních objektů. 

1.5.4 IO – 03: zpevněné plochy, parkoviště 

 Řešená stavba se nachází v zastavěném území, širší časti města Pardubic - 
Ohrazenice. Objekt bude napojen na místní účelovou komunikaci. Obytný soubor byl 
napojen novým sjezdem ze silnice III/0362 (ul. Trnovska) v 1. etapě. Povrch stávající 
vozovky je řešen asfaltobetonem. Je navrženo 14 parkovacích stání. 
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1.5.5 IO - 04: venkovní úpravy 

Přístřešek na odpad: Objekt je navržen jako jednopodlažní stavba a bude sloužit k 
ukládání odpadu obyvatel bytového domu SO-01. Přístřešek  pro kontejnery na odpad 
je konstrukčně navržen jako stěnový se zakrytím ocelovou nosnou konstrukci střechy. 
Střešní plášť bude proveden z vlnitého plechu. Založeni přístřešku pro odpad je plošné 
na základových pasech osazených nad hladinou podzemní vody. 

 

1.5.6 IO - 05: kanalizace 

Dimenze potrubí:  DN 250 

Kapacita potrubí:  13,44 m3/den 

Délka přípojky:  140 m 

 

Splašková i dešťová kanalizace bude z objektu odvedena přes svodné potrubí 

na veřejnou kanalizační síť. Potrubí bude ukládáno v minimálním spádu 2,0%, po 

uložení se provede obsyp pískem a rýha bude zasypána vykopanou zeminou se 

zhutněním 30 MPa. 

 

1.5.7 IO – 06: vodovod 

Zdrojem vody je stávající vodovodní řád A1 ve správě VAK a.s. Nápojný bod je 

určen správcem sítě na řádu A1 – prodloužení stávajícího řádu. Hlavní vodovodní řád 

je DN 150. Materiálově je vodovod navržen z trub tlakových hrdlových z tvárné litiny 

DN 150.  

 

1.5.8 IO – 07: přeložka plynovodu 

 Severozápadním rohem pozemku investora probíhá stávající NTL plynovodní 
potrubí OC DN 150. Pro uvolnění staveniště a následnou výstavbu bytových domů je 
třeba plynovod přeložit. Navržené bytové domy ani RD nebudou plynofikovány. Práce 
na bytovém domě SO01 budou zahájeny až po vyřazení z provozu stávajícího NTL 
ocelového plynovodu DN 150 a propojení přeložky PE DN 160. 

 

1.5.9 IO – 09: vedení elektrických komunikací 

 Pro napojení obytného souboru bude využito rezervy HDPE trubek pro optické 
kabely. Napojení VKS bude v optické spojce. Nové vedení optické sítě bude ukončeno 
v technické místnosti v objektu, kde budou osazeny aktivní prvky optické sítě a 
zajištěno napojení na vnitřní UPT rozvody, které do technické místnosti budou staženy. 

 

1.5.10 IO – 10: veřejné osvětlení 

 Rozvod veřejného osvětlení bude napojen na již provedeny rozvod veřejného 
osvětlení u bytového domu SO-02. Napájeni systému je navrženo samostatným 
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typovým rozvaděčem v provedení Pardubice (nerezov/komaxit), umístěným u 
transformační stanice – řešeno v předchozí fázi. Pilíř obsahuje elektroměrový 
rozvaděč s hlavním jističem 50A a rozvaděčem pro regulaci veřejného osvětlení. 
Regulace a spínání je provedeno pomocí přijímače HDO. Kabelovy rozvod veřejného 
osvětlení bude proveden kabelem CYKY J4x16 mm2. Souběžně s kabelem veřejného 
osvětlení bude položen zemnič FeZn 10mm. 

1.6 Přehled provedených průzkumů v rámci PD 

 Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o pozemky se středním 
radonovým indexem. Při výstavbě bude nutno uplatnit protiradonová opatření. Tato 
opatření budou mít charakter kvalitní celoplošné izolace proti pronikání zemní vlhkosti. 

1.7 Zhodnocení staveniště 

Pozemek je rovinatý a nachází se v nezastavěném území města Pardubice, městská 
část Ohrazenice. Pro účely zařízení staveniště bude využita pouze část daného 
pozemku. Staveniště a jeho zařízení je podrobně řešeno v kapitole č. 5. 

1.8 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.8.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 

 Staveništní doprava bude provozována v trase navržených komunikací, které 
budou provedeny v podkladních konstrukcích. Připojení na sil. III/0362 bude 
provedeno v místě navrženého trvalého připojení. Křižovatka bude upravena zřízením 
podkladních vrstev tak, aby vyhověla dopravnímu staveništnímu zatížení. V případě 
nutnosti bude provedeno rozšíření hrdla křižovatky provizorním zpevněním, např. ze 
silničních panelů, monolitického betonu. V případě, že bude odbočování na staveniště 
ve směru od centra Pardubic a výjezd na sil. III/0362 ve směru na centrum Pardubic v 
kolizi se stávajícím ochranným ostrůvkem, bude připojení staveniště provozováno z 
opačného směru Trnovské ulice. Staveniště budou opouštět vozidla, která nebudou 
znečišťovat povrch sil. III/0362. Omezení bude signalizováno provizorním dopravním 
značením, informujícím o stavební činnosti, snížení rychlosti a zúžení vozovky, apod.  

 

1.8.2 Napojení na technickou infrastrukturu 

Způsob napojení: 

Vodovod:    pomocí navrtávacího pasu na pozemku investora  

Splašková kanalizace: připojení na zaslepené kanalizační potrubí na pozemku 

    investora  

Elektrická energie:   nový elektroměrový pilíř na pozemku investora 

 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Vodovod:    PE 100 SDR11 63x5,8 mm; 32 m.  

Splašková kanalizace:  KG 160; 2,4 m3/den; 40 m.  

Elektrická energie:  CYKY-J 5×16 mm2; 20 m.  
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1.9 Environmentální a bezpečnostní požadavky 

1.9.1 Ochrana proti hluku a prašnosti 

  

 Po dobu výstavby dojde v okolním prostoru ke zhoršení životního prostředí. 
Zejména se bude jednat o zatížení hlukem a prachem vznikajícím stavební činností. 
Může se jednat především o nahodilé zdroje prašnosti krátkodobého charakteru 
(zemní práce, zakládání a výstavba objektů), při kterých bude prováděna manipulace 
se sypkými materiály a pojezdy vozidel po nezpevněných plochách. Množství prachu 
z těchto činností nelze spolehlivě kvantifikovat a možné zdroje je třeba eliminovat 
vhodnými opatřeními v závislosti na charakteru prací, klimatických podmínkách, 
vlhkosti zpracovávaných materiálů a substrátů. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a 
vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, 
zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na 
sousedících pozemcích a stavbách. Při zajišťování ochrany staveb proti vnějšímu 
hluku, zejména od dopravy, se musí přednostně uplatňovat opatření urbanistická před 
opatřeními chránícími jednotlivé stavby tak, aby byly splněny podmínky pro ochranu 
hluku v chráněném venkovním prostoru, chráněném venkovním prostoru staveb a 
chráněném vnitřním prostoru staveb. 

1.9.2 Nakládání s odpady 

 Na stavbě během stavebního procesu vzniknou běžné stavební odpady, které 
budou stavební firmou tříděny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o 
odpadech a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady budou likvidovány dle 
platných předpisů. Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této 
činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí.  

Práce a úpravy na objektu nezhoršují životní prostředí v okolí stavby. 

Během prací na realizaci stavby je nutné brát zřetel na stávající sousední objekty, 

investor v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Odpady 

budou shromážděny v místě stavby dle potřeby v odpovídajících nádobách. Nakládání 

zajistí realizační firma. Stavbyvedoucí vede o odpadech evidenci. Ke kolaudačnímu 

řízení budou přiloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, zneškodnění). 
U vjezdu na staveniště budou umístěny kontejnery na tříděný a směsný odpad, 

vzniklý pracovníky a ze stavebního procesu. Půjde o kontejnery na papír, plast a 

směsný odpad. Interval vyvážení bude odvislý od rychlosti plnění. 

 

Materiál Kód Klas. Způsob likvidace 

  

Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku 

Dřevo 17 02 01  O Odvoz do spaloven 

Izolační materiál 17 06 04 O Odvoz na skládku 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O Odvoz 

Obaly obsahující zbytky 
nebezp. látek 

15 01 10 N Odvoz na skládku 
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Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01  O Odvoz na skládku 

Plasty 17 02 03 O Odvoz na skládku, recyklace 

Sklo 17 02 02 O Odvoz na skládku 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

17 09 04  O Odvoz na skládku 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O Odvoz na skládku 

Tašky a keramické 
výrobky 

17 01 03 O Odvoz na skládku 

Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz do sběrny surovin 

O - OSTATNÍ ODPAD    
N – NEBEZPEČ. ODPAD    

Tab. 1: Třídění odpadů 

- Přesné množství vzniklých odpadů není možné předem stanovit. 

 

1.9.3 Požadavky na bezpečnost 

  Při sepsání jednotlivých rizik bylo použito platných ČSN ve stavebnictví, 

za dodržení bezpečnosti práce dle zákona 309/2006 Sb., ve znění nařízení vlády 

č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu 

zdraví pracovníků na staveništích.  

Dodavatel musí zajistit průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a 

jejich vyznačení včetně hloubky. Po ukončení a vyhodnocení průzkumů na základě 

výsledků určí rozsah možné kolize a opatření pro zajištění těchto sítí.  

Pro zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, při přípravě i provádění 

stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a 

nařízení, zejména pak:  

- Zákon 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. 12. 2006 o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků na staveništích 

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

zdraví pracovníků při práci ve výškách 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

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

nejvyšších přípustných  
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1.10 Bezbariérové užívání stavby 

 Bezpečné užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
bude zaručeno dodržením veškerých ustanovení vyhlášky č. 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zajišťujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Splnění výše zmíněných ustanovení je zapracováno této 
dokumentaci. 

1.11 Časový a finanční plán výstavby 

Časový a finanční plán je podrobně řešen v kapitolách č. 3, 7 a 8. 
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2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Novostavba bytového domu Ohrazenice  

Místo stavby : k.ú. Ohrazenice, st.p.č. 111/10, 111/24  

  Ohrazenice, 533 53 

Kraj : Pardubický 

Investor : Nové Ohrazenice s.r.o. 

  Choťáňky 166 

  290 01 Poděbrady 

 

  Ing. Pavel Louda 

  E-mail: pavel@louda.cz 

 

Projektant : SANTIS a.s. 

   Brněnská 126/38 

   591 39 Žďár nad Sázavou 

   Tel.: 566 691 370-1 

    

   Ing. Zdeněk Tulis 

   Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

     

Zhotovitel : (bude určen na základě výsledků výběrového řízení) 

Zahájení stavby : květen 2020 

Dokončení stavby : listopad 2021 

2.2 Umístění staveniště 

Jedná se o novostavbu bytového domu v Pardubicích v městské části 
Ohrazenice. Stavba se nachází v Pardubickém kraji ve východních Čechách. Stavební 
pozemek se sestává z parcel 111/10 a 111/24. Pozemek je rovinatý. Vjezd na 
staveniště bude z ulice U Sportovní školy branou v oplocení na jižní straně staveniště. 
Výjezd ze staveniště bude na ulici Trnovská branou v oplocení v severozápadní části 
staveniště. Provoz v areálu stavby bude veden jako jednosměrný.  
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2.3 Příjezd a odjezd od staveniště  

Obr. 1: Mapa příjezdu a odjezdu od staveniště (převzato z [1]). 

Obr. 2: Odbočení do ulice U Sportovní školy (1). (převzato z [2]). 
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Obr. 3: Odbočení z ulice U Sportovní školy ke staveništi (2). (převzato z [3]). 

 

 

Obr. 4: Odbočení ze staveniště na ulici Trnovská (3). (převzato z [4]). 
 

2.4 Dopravní trasy pro hlavní stavební mechanismy 

Vybrané trasy řeší nejkritičtější místa tras, po kterých se vozidla dostanou na 

stavbu. Dále řeší vozidla, mechanizaci a stavební materiály, při jejichž dopravě by 

mohlo na zvolené trase dojít ke kolizi. Kritická místa jsou navržena a posouzena, 

zda jsou vyhovující k průjezdu, případně jsou určeny omezující podmínky. 
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2.4.1 Trasa A - doprava betonářské výztuže 

Výchozí místo:  Ferona a.s.  
   Vážní 847 
   500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí 
 
Cílové místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 

 
Betonářskou výztuž na stavbu doveze nákladní automobil MAN TGS 26.400 6x2. 

Poloměr otáčení vozidla je 12 m a vyhoví na všech kritických místech. Výztuž bude 
dovážena z nedalekého Hradce Králové z firmy Ferona a.s., která má zde sklad 
materiálu. Adresa skladu je Vážní 41, 500 03 Hradec Králové. Vzdálenost mezi 
skladem materiálu a staveništěm je 24,6 km. Trasa je plánována převážně po silnicích 
první třídy. Předpokládaná doba dopravy je 23 minut.  

 Obr. 5: Trasa A – doprava betonářské výztuže (převzato z [5]).  
 

(4) 

(5) 
(6) 
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Obr. 6: Trasa A – křižovatka Pardubice Semtín (4). (převzato z [6]). 
 

 

Obr. 7: Trasa A – kruhový objezd Globus (5). (převzato z [7]). 
 

 

(4) 

(5) 
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Obr. 8: Trasa A – kruhový objezd Poděbradská x Trnovská (6). (převzato z [8]). 
 

Obr. 9: Trasa A – kruhový objezd Poděbradská x Trnovská (6). (převzato z [9]). 
 
U kruhového objezdu ulic Poděbradská a Trnovská by souprava daný kruhový 

objezd z důvodů malého poloměru neprojela, avšak tento kruhový objezd je navržen 
jako pojezdový. Při zvýšené opatrnosti souprava kruhovým objezdem bez problémů 
projede. Cestu si zkrátí přes tzv. kruhový zpomalovací práh.  

 
 

(6) 

(6) 

(6) 
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2.4.2 Trasa B - doprava betonové směsi 

Výchozí místo:  CEMEX s.r.o  
   Semtín 102 
   530 02 Pardubice 
 
Cílové místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 

 
Autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Stetter C3 AM 9 zajistí betonárka, ze 

které bude dovážena betonová směs. Je nutné dbát na co nejrychlejší dopravu 
betonové směsi na místo určení. Doprava betonových směsí z betonů prostých i 
betonu s vyšší požadovanou kvalitou bude zajištěna z místní betonárny společnosti 
CEMEX s.r.o. Při provádění betonáže monolitických stěn a stropů zajistí betonárka 
Autočerpadlo Mercedes Benz Actros + Schwing Stetter S 36 X. Vzdálenost činí 3 km 
a celková doba dopravy je 6 minut. Poloměr otáčení vozidel je 9 m a na této trase 
nejsou žádná kritická místa k posouzení. 

 

Obr. 10: Trasa B – doprava betonové směsi (převzato z [10]). 

2.4.3 Trasa C - doprava stacionárního jeřábu 

Výchozí místo:  Kranimex spol. s.r.o.  
   Nedokončená 1638, Praha-Kyje  

   Praha; 198 00 
 

Cílové místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 
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Nákladní automobily Scania R 580 s návěsy Schwarzmuller převezou rozložený 
stacionární jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 se závažím a vyjede z areálu společnosti 
Kranimex a odbočí doprava na ulici Nedokončená. Dále budou pokračovat rovně, až 
na křižovatku tvaru T kde odbočí doleva na ulici Ústřední – bod zájmu (7), ze které se 
po Štěrboholské spojce dostane na dálnici D11 směrem na Hradec Králové. 
V Opatovicích nad Labem sjede z dálnice na silnici první třídy, po které se dostane do 
Pardubic. Zde jsou již posuzovaná místa (4), (5), (6) viz výše uvedené. Poloměr 
otáčení vozidel je 14 m a na této trase vyhoví všem posuzovaným kritickým úsekům. 
Vzdálenost činí 106,7 km a celková doba dopravy je 63 minut. 

Obr. 11: Trasa C – doprava stacionárního jeřábu (převzato z [11]). 

 

Obr. 12: Trasa C – křižovatka Ústřední (7). (převzato z [12]). 

(7) 

(7)
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2.4.4 Trasa D – odvoz zeminy na skládku 

Výchozí místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 
 
Cílové místo:  GAMO Pardubice s.r.o. 
   Blato 304  
   530 02 Mikulovice 

 

 Zemina vykopaná během zemních pracích a zakládáním bude pomocí 
hydraulického rýpadla CAT 326 F nakládána na nákladní automobil Tatra T815 a 
odvážená na skládku zeminy firmy GAMO Pardubice s.r.o. Vzdálenost skládky od 
stavby je 10,1 km a doba dojezdu je 11 minut. Poloměr otáčení Tatry je 10 m a na této 
trase vyhoví posuzovanému kritickému úseku. 

Obr. 13: Trasa D – odvoz zeminy na skládku (převzato z [13]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 14: Trasa D – kruhový objezd Svítkov (8). (převzato z [14]). 

(8)

(8)



42 
 

2.4.5 Trasa E – odvoz stavebního odpadu na skládku 

Výchozí místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 
 
Cílové místo:  Marius Pedersen a.s. 
   Dělnická 380 
   533 01 Černá za Bory 

 
Odvoz odpadů ze staveniště a jeho následnou recyklaci, případně likvidaci bude 

zajišťovat společnost Marius Pedersen a.s. Odvoz si zajistí firma vlastními nákladními 
automobily. Odpad, který je určený k odborné a ekologické likvidaci firma zlikviduje na 
jejím smluvním místě a zašle stavbyvedoucímu z každého svozu vážní lístek s 
potvrzením o konečné likvidaci odpadu, který bude doložen při kolaudačním řízení v 
rámci dokumentace stavby. Vzdálenost skládky od stavby je 10,6 km a doba dojezdu 
je 14 minut. 

 

Obr. 15: Trasa E – odvoz stavebního odpadu na skládku (převzato z [15]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9)
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Obr. 16: Trasa E – kruhový objezd (9). (převzato z [16]). 
 

2.4.6 Trasa F - doprava vrtné soupravy BAUER BG 15H BT40 

Výchozí místo:  STAVEX TOP CZ s.r.o. 
   U Panelárny 637/1 
   779 00 Olomouc 

 
Cílové místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 
 
 Souprava pro vrtání pilot Bauer BG 15H bude zapůjčena od firmy STAVEX TOP 
CZ s.r.o., která sídlí na adrese U Panelárny 637/1 v Olomouci. Na stavbu bude 
dopravena pomocí tahače Scania R580 a návěsu Goldhofer STZ-L4-45/80A F1. Trasa 
z Olomouce bude dlouhá 151 km a bude trvat přibližně 2 hodiny a 18 minut. Povede 
po silnicích I. třídy, převážně pak po silnici D35, na kterou souprava najede hned 
v Olomouci a opustí ji ve Vysokém Mýtě. Do té doby se na trase nenachází žádné 
kritické body, které by bylo nutné posoudit, vzhledem k tomu, že při výjezdu z firmy 
STAVEX TOP CZ s.r.o. se počítá s přepravou nadměrných nákladů. Tahač s návěsem 
sjede ze silnice D35 ve Vysokém Mýtě a pojede přes Chrudim až do Ohrazenic. 
Přeprava bude probíhat v ranních hodinách z důvodu nízkého provozu. Poloměr 
otáčení této soupravy je 14 m a na této trase vyhoví všem posuzovaným kritickým 
úsekům. Vzhledem k tomu, že se jedná o nadměrný náklad, musí firma STAVEX TOP 
CZ s.r.o. zabezpečit uzavření některých rizikových míst, např. mostů neumožňujících 
projíždění automobilů společně s nadměrným nákladem.  

(9)
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Obr. 17: Trasa F – doprava vrtné soupravy Olomouc - Ohrazenice (převzato z [17]). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 18: Trasa F – kruhový objezd Svítkov (8). (převzato z [18]). 
 

2.4.7 Trasa G – běžný stavební materiál a půjčovna nářadí 

Výchozí místo:  Stavebniny DEK  
   K Vápence 2914 
   530 02 Pardubice 

 
Cílové místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 

 

(8)

(8)
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Běžný stavební materiál a půjčovna nářadí včetně lešení bude zajištěna ze 
stavebnin DEK. Vzdálenost je 6,2 km a cesta ze stavebnin bude trvat přibližně 9 minut. 
Dopravu zajišťují stavebniny DEK.   

Obr. 19: Trasa G – běžný stavební materiál a půjčovna nářadí (převzato z [19]). 
 

2.4.8 Trasa H – doprava stropních panelů Filigrán  

Výchozí místo:  Plastbeton s.r.o.  
   Pardubická 871/29 
   500 04 Hradec Králové 

 
Cílové místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 
 

Doprava stropních panelů Filigrán bude zajištěna z firmy Plastbeton s.r.o. 
z Hradce Králové. Cesta bude trvat přibližně 19 minut na vzdálenosti 24,7 km. Filigrány 
na stavbu doveze nákladní automobil Scania R 580 S návěsem Schwarzmuller. 
Poloměr otáčení vozidla je 12 m a vyhoví na všech kritických místech. 
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Obr. 20: Trasa H – doprava stropních panelů Filigrán (převzato z [20]). 

 

2.4.9 Trasa CH – autojeřáb  

Výchozí místo:  Jeřáby Kubový s.r.o.  
   Fáblova 559 
   533 52 Pardubice 

 
Cílové místo:  Ohrazenice 
   U sportovní školy  
   533 53 Ohrazenice 

 
Mobilní jeřáb na automobilovém podvozku bude použit k montáži a demontáži 

věžového jeřábu. Jeřáb bude zapůjčen přímo z Pardubic z firmy Jeřáby Kubový s.r.o. 
a na staveniště se dopraví po vlastní ose. Cesta bude trvat přibližně 4 minuty na 
vzdálenosti 2,6 km. Poloměr otáčení vozidla je 8 m a vyhoví na všech kritických 
místech. 
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Obr. 21: Trasa CH – autojeřáb (převzato z [21]). 
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Objektový časový a finanční plán jsem zpracoval v programu Microsoft Excel a 
je uveden v přílohách diplomové práce pod názvem P10_ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN 
STAVBY – OBJEKTOVÝ. 
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4.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Novostavba bytového domu Ohrazenice  

Místo stavby : k.ú. Ohrazenice, st.p.č. 111/10, 111/24  

  Ohrazenice, 533 53 

Kraj : Pardubický 

Investor : Nové Ohrazenice s.r.o. 

  Choťáňky 166 

  290 01 Poděbrady 

 

  Ing. Pavel Louda 

  E-mail: pavel@louda.cz 

 

Projektant : SANTIS a.s. 

   Brněnská 126/38 

   591 39 Žďár nad Sázavou 

   Tel.: 566 691 370-1 

    

   Ing. Zdeněk Tulis 

   Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

     

Zhotovitel : (bude určen na základě výsledků výběrového řízení) 

Zahájení stavby : květen 2020 

Dokončení stavby : listopad 2021 

 

4.2 Celkový popis stavby 

 Záměrem investora je výstavba nového bytového domu v nezastavěné části 
města Pardubice v městské části Ohrazenice. Místo určené pro výstavbu bytového 
domu je určeno uzemním plánem města Pardubice a to na severní straně města. 
Objekt je navržený na stavebních pozemcích č. 111/10 a 111/24 – katastrální území 
Ohrazenice. Celková plocha pozemku činí 7550 m2, zastavěná plocha navrženým 
objektem činí 990 m2, výměra zpevněných ploch je celkem 1800 m2. Má přibližně 
obdélníkový tvar orientovaný sever – jih. Na severní straně sousedí stavební pozemek 
s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy, na západní straně navazuje na 
plánovanou výstavbu plochy se zástavbou vícepodlažních obytných domů a pozemky 
základní školy. Na jihu a východě sousedí se stavebním pozemkem ploch zemědělské 
výroby. Na jižní straně je stavební pozemek oddělen od zemědělských ploch místní 
vodotečí (Panská svodnice) a remízkem tvořeným střední a vzrostlou zelení na březích 
této vodoteče. 
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Hlavní příjezdová cesta k bytovému domu bude z ulice U Sportovní školy. Hlavní vstup 
do objektu je orientovaný na východní stranu. Kolem hlavní budovy bude zbudována 
silniční komunikace s přilehlou pěší komunikací. V blízkosti bytového domu se bude 
nacházet i parkovací stání pro uživatele bytového domu.  
 

4.3 Kapacitní údaje stavby 

Stavba bytového domu 

Počet bytových jednotek:  47  

Počet garážových stání:  31 

Počet parkovacích stání:  14 

 

4.4 Členění stavby na stavební objekty 

SO - 01:  bytový dům  

IO - 01: příprava území + HTÚ  

IO - 02: terénní a sadové úpravy  

IO - 03: zpevněné plochy, parkoviště 

IO - 04: venkovní úpravy  

IO - 05: kanalizace 

IO - 06: vodovod 

IO – 07: přeložka plynovodu 

IO – 08:  el. energie NN 

IO – 09: vedení elektronických komunikací 

IO – 10: venkovní osvětlení 

 

4.5 Technický popis stavebních objektů 

Je podrobně zpracován v kapitole č.1 Technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu.  

 

4.6 Popis hlavních technologických etap SO01 

4.6.1 Sejmutí ornice 

Před začátkem stavebních prací proběhne sejmutí ornice na pozemku č. 111/10 
a 111/24 katastrálního území Ohrazenice. Sejmutí ornice bude provedeno pásovým 
dozerem Caterpillar D6N. Předpokládaná tloušťka ornice bude 300 mm. Ornice bude 
uskladněna v západní části pozemku na skládce deponie. Přebytečná zemina bude 
odvezena na skládku.  

Pásový dozer bude snímat ornici z východní části směrem k západní, kde bude 
uložena. Pracovní šířka radlice je 3,26 m a objem radlice činí 3,3 m3. Zemina se bude 
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skladovat do maximální výšky 1,5 m a svahování bude maximálně pod úhlem 45°. 
Skládka ornice je vyznačena ve výkrese P3 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ 
PRÁCE.  

 
Výkaz výměr 
- uloženo na deponii 390 m3  

- Odvoz na skládku 1 160 m3 

 
Personální obsazení 
1x strojník pásového dozeru 
5x řidič nákladního automobilu 
1x strojník rýpadlo-nakladače 
1x pomocný dělník 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
1x pásový dozer Caterpillar D6N 
5x třístranný sklápěč TATRA T815 
1x rýpadlo-nakladač CAT 42F2 
1x nivelační přístroj 
 
Předpokládaná doba realizace 
3 dny 
 
Rizika včetně navrhnutých opatření  
 

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Vstup nepovolaných osob na 
staveniště 

Před začátkem prací bude zřízeno mobilní oplocení 
staveniště. 

Zásah elektrickým proudem v 
důsledku přerušení inženýrských sítí 

Před započetím prací se provede přesné vytyčení 
inženýrských sítí. 

Úraz pracovníka strojní mechanizací Zákaz vstupu osob do manipulačních prostorů stroje, 
používání OOPP (ochranná přilba, reflexní vesta) 

Tab. 2: BOZP – Sejmutí ornice 

 

4.6.2 Zemní práce 

Po kompletním sejmutí ornice budou následovat výkopové práce. Výkop stavební 
jámy provede hydraulické rýpadlo CAT 326 F s objemem lopaty 0,6 – 2,3 m3. Během 
výkopových prací bude rýpadlo rovnou nakládat zeminu na nákladní automobily a 
zemina bude rovnou odvážena. Zemina bude uskladněna v západní části pozemku na 
skládce deponie. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Zemina se bude 
skladovat do maximální výšky 1,5 m a svahování bude maximálně pod úhlem 45°. 
Skládka zeminy je vyznačena ve výkrese P3 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – ZEMNÍ 
PRÁCE.  

 
Výkaz výměr 
- uloženo na deponii 365 m3  

- Odvoz na skládku 1 945 m3 
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Personální obsazení 
4x řidič nákladního automobilu 
1x strojník rýpadlo-nakladače 
1x strojník hydraulického rýpadla 
2x pomocný dělník 
1x geodet 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
4x třístranný sklápěč TATRA T815 
1x hydraulické rýpadlo CAT 326 F 
1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 
1x nivelační přístroj, lať, metr a pásmo 
 
Předpokládaná doba realizace 
8 dní 
 
Rizika včetně navrhnutých opatření  

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Vstup nepovolaných osob na 
staveniště 

Před započetím prací bude zřízeno mobilní oplocení 
staveniště. 

Zásah elektrickým proudem v 
důsledku přerušení inženýrských sítí 

Před započetím prací se provede přesné vytyčení 
inženýrských sítí. 

Úraz pracovníka strojní mechanizací Zákaz vstupu osob do manipulačních prostorů stroje, 
používání OOPP (ochranná přilba, reflexní vesta) 

Pád do výkopu Výkopy budou po dokončení ohraničeny výstražnou 
páskou 

Tab. 3: BOZP – Zemní práce 

 

4.6.3 Vrtané piloty 

 Po dokončení zemních prací začne provádění vrtaných pilot. Přesnou polohu 

vrtaných pilot vytyčí geodet za účasti stavbyvedoucího dle projektové dokumentace. 

Vrtání bude provádět vrtná soupravy Bauer BG 15H BT40 o průměrech 0,4; 0,6; 1 a 

1,3 m. Vrtání bude probíhat pomocí ocelové výpažnice, do která bude po vyvrtání 

osazen armokoš a zabetonován a výpažnice vytažena. Piloty jsou vetknuty do 

únosného podloží tvořeného horninou R4, předpokládaná hloubka vetknutí min. 2 m.  

Postup vrtání pilot viz. výkres P5 – SCHÉMA POSTUPU PILOTOVACÍ SOUSTAVY.  

Více o provádění pilot je popsáno v samostatné kapitole č. 9 Technologický předpis 

pro vrtané piloty.  

 
Výkaz výměr 
VÝPIS PILOT      

ozn 
průměr 
[m]  

délka  
[m]  

délka celkem  
[m]  

počet  
[ks]   

objem jednoho ks  
[m3]  

objem celkem 
[m3] 

P01 1,30 7,20 93,60 13 9,55 124,17 

P02a 1,00 7,20 151,20 21 5,65 118,69 

P02b 1,00 5,60 11,20 2 4,40 8,79 
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P03 0,40 7,20 144,00 20 0,90 18,09 

P04a 0,60 7,20 64,80 9 2,03 18,31 

P04b 0,60 5,60 11,20 2 1,58 3,17 

    celkem 24,12 m3 291,22 m3 

Tab. 4: Výpis pilot 

 
BETON TŘÍDY C25/30  291,22 m3 

    Prostředí XC4 – XA2 – XF1 – Dmax = 16 mm 
    Konzistence čerstvého betonu S3 
  
OCEL B500B  9,81 t 
    Krytí výztuže piloty 50 mm    
  
Personální obsazení 
1x strojník pilotovací soupravy 
1x strojník rypadlo-nakladače 
1x řidič autodomíchávače 
2x železář 
2x betonář 
1x geodet 
5x řidič nákladního automobilu 
2x pomocný pracovník 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
1x vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 
1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 
1x autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Setter C3 AM 9 
1x nivelační přístroj, lať, metr a pásmo 
1x totální stanice TOPCON GPT-3107 N 
5x třístranný sklápěč TATRA T815 
 
Předpokládaná doba realizace 
3 týdny 
 
Rizika včetně navrhnutých opatření  

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Vstup nepovolaných osob na 
staveniště 

Před započetím prací bude zřízeno mobilní oplocení 
staveniště. 

Zásah elektrickým proudem v 
důsledku přerušení inženýrských sítí 

Před započetím prací se provede přesné vytyčení 
inženýrských sítí. 

Úraz pracovníka strojní mechanizací Zákaz vstupu osob do manipulačních prostorů stroje, 
používání OOPP (ochranná přilba, reflexní vesta) 

Pád do výkopu Výkopy budou po dokončení ohraničeny výstražnou 
páskou 

Hluk při provozu vrtné soupravy používání OOPP (ochrana sluchu) 

Rotující a uvolněné části stroje vizuální kontrola, při zjištění závady okamžitě 
signalizovat vrtmistrovi 

Nehoda strojů (vrtná souprava a 
nakladač) 

Při nakládání výkopku nutně udržovat oční kontakt, 
případně zařídit koordinaci strojů vrtmistrem 
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Tab. 5: BOZP – Vrtané piloty 

 

4.6.4 Základové práce 

Projektant spolu se statikem navrhli z geologických a konstrukčních důvodů 
založení na hlubinných velkoprůměrových pilotách. Po dokončení prací na vrtaných 
pilotách proběhne montáž kanalizačních rozvodů, které budou obsypány pískem a 
ukotveny v zemině. Přesné umístění dle projektové dokumentace. Násyp bude 
probíhat v tloušťce vrstvy 200 mm a bude důkladně zhutněn vibračním válcem. Po 
provedení zhutnění se vybetonuje podkladní beton tl. 100 mm. Základová konstrukce 
je navržena z železobetonové vany z betonu C25/30 XC4 XA2 XF1 s výztuží B500B. 
Deska je navržena v tl. 300 mm, boční stěny v tl. 300 mm. Pod vlastní konstrukcí 
základů budou provedeny podbetonávky z betonu C16/20 XC0. Betonáž desky bude 
prováděna autodomíchávači s autočerpadlem. Hutnění betonu ponorným vibrátorem 
během betonáže. Po dokončení betonáže bude povrch desky průběžně hydratován do 
odbednění desky, které bude provedeno po 12 dnech od betonáže. 
 
Výkaz výměr 
- podkladní beton třidy C16/20 X0 tl. 100 mm = 98,4 m3  

- železobetonová vana C25/30 XC4 XA2 XF1 = 295,12 m3 

- výztuž základových desek z kari sítí = 1,875 t 
- výztuž železobetonové vany B500B = 35,23 t  
 
Personální obsazení 
1x strojník rypadlo-nakladače 
1x strojník válce 
3x řidič autodomíchávače 
1x řidič/obsluha autočerpadla 
5x vazač výztuže 
5x betonář 
1x geodet 
2x pomocný dělník 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 
1x válec CAT CP74B 
1x autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Setter C3 AM 9 
1x autočerpadlo Mercedes Benz Actros + Schwing Setter S 36 X 
1x nivelační přístroj, lať, metr a pásmo 
1x ponorný vibrátor 
1x rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 
lopata, hrábě, stahovací lať, hladítko 
okružní pila, vazačka výztuže, aku šroubovák 
 
Předpokládaná doba realizace 
5 týdnů 
 
Rizika včetně navrhnutých opatření  

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 
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Úraz pracovníka pojezdem hutnící 
techniky 

Zákaz vstupu osob do manipulačních prostorů stroje, 
především pak před hutnící stroj v chodu 

Úraz při montáži a vázání ocelové 
výztuže Používání OOPP (pracovní oděv, brýle, rukavice) 

Úraz při chodu autočerpadla  Čerpadlo musí být stabilizované, zákaz vstupu pod 
výložník pokud je v chodu. Čerpadlo smí obsluhovat 
pouze odpovědná osoba 

Úraz při ukládání betonové směsi Používání OOPP (ochranné brýle) 

Úraz při poruše ucpaného 
autočerpadla Do vnitřního prostoru stroje nesmí být zasahováno 

Tab. 6: BOZP – Základové práce 

 

4.6.5 Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby bude z asfaltových pásů A 330 H. Práce začnou po 
dotvarování základové desky zhruba 12 dní po betonáži. V prvním kroku budou 
provedeny asfaltové pásy pod obvodovým a vnitřním nosným zdivem. Podklad se 
nejprve napenetruje, poté se pásy uloží a celoplošně nataví. Asfaltové pásy budou 
kladeny ve dvou vrstvách. Vodorovná a svislá izolace se napojí pomocí zpětného 
spoje. Na svislé stěny bude asfaltový pás vyveden minimálně 300 mm nad upravený 
terén. Na svislých stranách bude asfaltový pás chráněn deskou z extrudovaného 
polystyrenu.  
 
Výkaz výměr 
- 2x modifikovaný asfaltový pás těžký A 330 H = 2 018,84 m2 

- lak asfaltový penetrační ALP-PENETRAL = 0,59 t 
 
Personální obsazení 
3x izolatér 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
3x plynové láhve s hořákem 
 
Předpokládaná doba realizace 
3 dny 
 
Rizika včetně navrhnutých opatření  

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Popálení při sváření hydroizolace Používání nehořlavého obleku + OOPP 

Exploze plynové láhve 
Plynové láhve se musí chránit před přímým 
slunečním zářením 

Skladování plynových láhví Plynové láhve se musí skladovat vždy v poloze ve 
stoje 

Tab. 7: BOZP – Hydroizolace 
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4.6.6 Svislé nosné konstrukce 

Obvodová stěna v 1. PP je ze železobetonu tl. 300 mm a je izolována 

polystyrenem XPS tl. 100 mm. 

Obvodová konstrukce nadzemní části je navržena ze zdiva z keramických tvárnic 

broušených tl. 380mm. Zdivo bude zakládáno v rozích objektu. V místě otvorů se 

provedou překlady v systému výrobce, u otvorů nad 3,0m nebo rohových otvorů se 

provedou atypické překlady. Překlady budou ukládány do maltového lože. Tepelná 

izolace tl. 120 mm bude vkládána mezi 3. a 4. překlad z vnější strany. Izolace bude 

řezána pomocí odporového drátu. 

 Vnitřní nosné konstrukce 1. PP a 1.NP jsou provedeny z železobetonu tl. 300 

mm, beton C25/30 a výztuže B500B.  

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z keramických tvárnic broušených tl. 300mm. 

V místě otvorů se provedou překlady v systému výrobce pro dané zatížení. Vnitřní 

nosné zdivo bude do obvodového průběžně kotveno ocelovými kotvami nebo 

zakapsováním. Zdící materiál bude do jednotlivých podlaží dopravován stacionárním 

jeřábem. Na konkrétní místo si jej pracovníci dopraví pomocí paletového vozíku.  

Výkaz výměr 
- zdivo Porotherm 30 Profi tl. 300 mm = 1 666,91 m2 

- zdivo Porotherm 38 Profi tl. 380 mm = 1 259, 06 m2 

- beton nosných stěn C25/30 = 322,69 m2 

- výztuž nosných stěn B500B = 39, 463 t 
- Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm = 96 ks 
- Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm = 32 ks 
- Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1750 mm = 420 ks 
- Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2500 mm = 124 ks 
- Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3000 mm = 36 ks 
- Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x3500 mm = 4 ks 
- Překlad POROTHERM plochý 145x71x1500 mm = 96 ks 
- Izolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm = 293 m 
  
Personální obsazení 
3x řidič autodomíchávače 
1x řidič/obsluha autočerpadla 
5x vazač výztuže 
5x betonář 
1x geodet 
4x zedník 
4x pomocný dělník 
1x jeřábník 
1x vazač břemen 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
1x autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Setter C3 AM 9 
1x autočerpadlo Mercedes Benz Actros + Schwing Setter S 36 X 
1x věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 
1x nivelační přístroj, lať, metr a pásmo 
1x ponorný vibrátor 
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1x rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 
2x pila na keramické zdivo 
2x elektrické míchadlo 
1x odporový drát na řezání EPS 
1x zakládací souprava 
4x stavební lešení 
vodováha, olovnice, provázek, metr, pásmo, zednická lžíce, zednické kladívko, 
gumová palička, tužka, hladítko 
okružní pila, vazačka výztuže, aku šroubovák 
 
Předpokládaná doba realizace 
7 měsíců 

 
Rizika včetně navrhnutých opatření  

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Úraz při montáži a vázání ocelové 
výztuže 

Používání OOPP (pracovní oděv, brýle, rukavice) 

Úraz při chodu autočerpadla  Čerpadlo musí být stabilizované, zákaz vstupu pod 
výložník pokud je v chodu. Čerpadlo smí 
obsluhovat pouze odpovědná osoba 

Úraz při ukládání betonové směsi Používání OOPP (ochranné brýle) 

Úraz při poruše ucpaného autočerpadla Do vnitřního prostoru stroje nesmí být zasahováno 

Úraz zavěšeným břemenem Zakazuje se pohyb pod zavěšenými břemeny 
během práce jeřábu. Nutnost používat OOPP 
(přilba, vesta) 

Zasažení očí maltou/betonem Povinnost používat OOPP (ochranné brýle) 

Úraz při používání elektrických přístrojů Pravidelná revize veškerého pracovního nářadí 

Pád volných předmětů Úklid pracovního nářadí, zákaz souběžně 
prováděných prací nad sebou 

Pád ze stavebního lešení Lešení musí být po celou dobu užívání vybaveno 
ochranným zábradlím 

Tab. 8: BOZP – Svislé nosné konstrukce 

 

4.6.7 Monolitické stropní konstrukce 

 Vodorovné stropní konstrukce jsou řešeny železobetonovou monolitickou 

deskou tl. 250 mm z betonu C25/30 a výztuže B500B. Stropní konstrukce se skládá 

ze stropních panelů filigrán tl. 60 mm z betonu C25/30, na kterých je železobetonová 

deska tl. 190 mm z betonu C25/30. Po dokončení zdiva se budou filigrány ukládat na 

nosné zdi do maltového lóže. Každý filigrán se po osazení musí podepřít stojkami. 

Poté se filigrány spřáhnou výztuží a provede se betonáž stropní konstrukce.  

 
Výkaz výměr 
- beton C25/30 = 749,77 m3 

- filigrány na plochu = 3 496 m2 

- ŽB věnec = 27,3 m3 

- výztuž filigránových stropů B500B = 61,879 t 
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-výztuž kari síť = 14,798 t 
 
Personální obsazení 
3x řidič autodomíchávače 
1x řidič/obsluha autočerpadla 
2x montážní pracovník filigránů 
5x vazač výztuže 
5x betonář 
1x geodet 
1x jeřábník 
1x vazač břemen 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
1x autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Setter C3 AM 9 
1x autočerpadlo Mercedes Benz Actros + Schwing Setter S 36 X 
1x věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 
1x ponorný vibrátor 
1x rotační laser HILTI PR 30 HSV A12 
vodováha, metr, pásmo, zednická lžíce 
okružní pila, vazačka výztuže, aku šroubovák 
 
Předpokládaná doba realizace 
7 měsíců 

 
Rizika včetně navrhnutých opatření  

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Úraz při montáži a vázání ocelové 
výztuže 

Používání OOPP (pracovní oděv, brýle, rukavice) 

Úraz při chodu autočerpadla  Čerpadlo musí být stabilizované, zákaz vstupu pod 
výložník pokud je v chodu. Čerpadlo smí 
obsluhovat pouze odpovědná osoba 

Úraz při ukládání betonové směsi Používání OOPP (ochranné brýle) 

Úraz při poruše ucpaného autočerpadla Do vnitřního prostoru stroje nesmí být zasahováno 

Úraz zavěšeným břemenem Zakazuje se pohyb pod zavěšenými břemeny 
během práce jeřábu. Nutnost používat OOPP 
(přilba, vesta) 

Zasažení očí maltou/betonem Povinnost používat OOPP (ochranné brýle) 

Úraz při používání elektrických přístrojů Pravidelná revize veškerého pracovního nářadí 

Tab. 9: BOZP – Monolitické stropní konstrukce 

 

4.6.8 Zastřešení  

Zastřešení objektu je poměrně členité. Převážnou část zastřešení objektu tvoří 

plochá střecha, avšak v rozích objektu je navržena šikmá střecha. Šikmá střecha je 

navržena se sklonem 38 %. Dřevěné konstrukce krovu šikmé střechy jsou navrženy v 

soustavě vaznicové. Prvky krovu střech tvoří krokve 100x160 mm, pozednice 140x140 

mm a vaznice 140x160 mm. Viditelné prvky střešní konstrukce provést hoblované. 
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- řezivo: Pro konstrukci použít řezivo jakosti SI pro prvky hoblované nebo SII pro ostatní 

prvky dle ČSN 491531, provedení krovů dle ČSN 733150. 

- kotvení, spoje: Pozednice je kotvená pomocí rozpěrných nebo chemických kotev do 

ŽB věnců. Kotvení vaznic pomocí atypických ocelových prvků a svorníků. Vzájemné 

uchycení prvků krovu pomocí hřebíkových spojů a svorníků. 

- bednění, laťování: Na krokvích je v místech s nezateplením přibito dřevěné bednění 

z OSB desek tl. 25 mm, v místech s tepelnou izolací je pro vyrovnání roviny pro 

pojistnou hydroizolaci prkno po krokvi 100/25 mm. Větraná mezera je tvořena 

kontralatěmi 100x40 mm, na kterou budou připevněno bednění z OSB desek tl. 25 

mm. 

- zavětrování: Zavětrování střešních konstrukcí je řešeno bedněním a kotvením k 

nosným konstrukcím budovy. 

- chemická ochrana: Dřevěné prvky budou chemicky ošetřeny nátěry bochemit a 

lignofit.  

Na OSB desky je přikotvená separační a mikroventilační fólie. Finální vrstvou je 

falcovaná plechová krytina z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. 

 

Plochou střechu budou tvořit filigránové panely tl. 60 mm z betonu C25/30 

se železobetonovou monolitickou deskou tl. 190 mm z betonu C25/30. Na ŽB 

monolitické desce bude umístěn modifikovaný asfaltový pás tl. 3,0 mm. Zateplení 

ploché střechy bude řešeno pěnovým polystyrenem EPS 150S tl. 180 mm + pěnový 

polystyren EPS 150S ze spádových klínů tl. 20-250 mm. Hydroizolaci střechy zajistí 

mechanicky kotvená povlaková fólie na bázi měkčeného PVC v tloušťce 1,5 mm. Spoje 

budou řešeny natavením fólie a použitím systémových doplňků. 

 
Výkaz výměr 
- krokev 100x160 mm = 355,87 m 
- nárožní krokev 120x200 mm = 39,6 m 
- pozednice 140x140 mm = 58,74 m 
- kontralatě 100x40 mm = 295,79 m 
- OSB desky tl. 25 mm = 175,78 m2 

- separační ochranná izolace = 246,75 m2 
- falcovaná plechová krytina rš. 500 mm, tl. plechu 0,7 mm = 258,5 m2 

 
- modifikovaný asfaltový pás A330H = 1 422,57 m2 
- pěnový polystyrén EPS 150S = 611,52 m2 

- Hydroizolační fólie PVC fatrafol tl. 1,5 mm = 588,65 m2  
 
Personální obsazení 
1x jeřábník 
1x vazač břemen 
3x tesař 
3x pokrývač 
2x klempíř 
4x izolatér 
2x pomocný pracovník 
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Stroje a pracovní pomůcky 
1x věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 
vodováha, metr, pásmo, zednická lžíce 
okružní pila, vazačka výztuže, aku šroubovák 
 
Předpokládaná doba realizace 
5 týdnů 

 
Rizika včetně navrhnutých opatření  

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Úraz zavěšeným břemenem Zakazuje se pohyb pod zavěšenými břemeny 
během práce jeřábu. Nutnost používat OOPP 
(přilba, vesta) 

Úraz při používání elektrických přístrojů Pravidelná revize veškerého pracovního nářadí 

Pád pracovníka z výšky Pracovníci budou používat postroje, které budou 
kotveny do záchytného systému ukotveného na 
střeše do betonových konstrukcí 

Pád předmětů z výšky Pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti, rovněž 
musí používat OOPP (ochranná helma) 

Popálení při sváření hydroizolace Používání nehořlavého obleku + OOPP 

Exploze plynové láhve Plynové láhve se musí chránit před přímým 
slunečním zářením 

Skladování plynových láhví Plynové láhve se musí skladovat vždy v poloze ve 
stoje 

Tab. 10: BOZP – Zastřešení 

 

4.6.9 Vnitřní příčky 

 Zděné příčky jsou provedeny z pórobetonových tvárnic na maltu v systému tl. 
50 a 100 mm a z keramických tvárnic P10 na maltu třídy M5 tl. 115 mm v systému 
včetně doplňků, překladů. Provedení je dle technologického předpisu výrobce. 
Povrchová úprava cementový tmel s perlinkou + aktiv. štuk + malba. Ocelové překlady 
profilu L 100/100.  Vnitřní příčky se budou provádět po dokončení izolací proti vodě 
v celém objektu. Zakládání příček se bude provádět totožně, jako u obvodového zdiva. 
Založení bude provedeno na zakládací maltu a po vytvrdnutí budou následovat 
provádění dalších šárů zdiva. Pomocí ocelových pásků se budou v každé třetí řadě 
kotvit příčka do nosného zdiva. Příčky se nebudou zdít až ke stropu, ale nechá se tam 
zhruba 5 cm mezera, která se vyplní pružným materiálem. Práce budou probíhat dle 
technologického předpisu výrobce.  

 
Výkaz výměr 
- zdivo Porotherm 11,5 P+D tl. 115 mm = 1 331,38 m2 

- zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm = 1 545,40 m2 
- zdivo z tvárnic pórobetonových tl. 50 mm = 150,85 m2 
 

 
 



63 
 

Personální obsazení 
1x jeřábník 
1x vazač břemen 
3x zedník 
2x pomocný pracovník 

 
Stroje a pracovní pomůcky 
1x pila na keramické tvárnice 
1x pila na pórobetonové tvárnice 
1x zakládací souprava 
1x elektrické míchadlo 
1x rotační laser HILTI PRO 30 HSV A12 
2x nanášecí válec 
2x stavební lešení 
zednická lžice, zednické kladivo, gumová palička, tužka 
metr, pásmo, olovnice, provázek, vodováhy 

 
Předpokládaná doba realizace 
4,5 měsíce 

 
Rizika včetně navrhnutých opatření  

MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Zasažení očí maltou/betonem Povinnost používat OOPP (ochranné brýle) 

Úraz při použiívání elektrických přístrojů Pravidelná revize veškerého pracovního nářadí 

Pád volných předmětů Úklid pracovního nářadí, zákaz souběžně 
prováděných prací nad sebou 

Pád ze stavebního lešení Lešení musí být po celou dobu užívání vybaveno 
ochranným zábradlím 

Tab. 11: BOZP – Vnitřní příčky 

 

4.6.10 Vnitřní omítky a obklady 

 Než začne provádění omítek, proběhne kompletní kontrola všech rozvodů vody, 
kanalizace, topení a elektřiny NN. Pokud je vše dle PD, mohou se začít provádět 
omítky. Nejprve se provede zakrytí všech oken, dveří a dalších prvků, které nechceme 
zašpinit nanášenou omítkou. Poté začne penetrace podkladu. Na připravený podklad 
se nejprve osadí to tzv. buchet ocelové rohovníky, které se srovnají pomocí vodováhy 
a uhelníku. Omítat se bude pomocí strojní omítačky ve dvou vrstvách. Po zavadnutí 
omítky se pomocí hliníkové latě strhne povrch do roviny a nerezovým hladítkem se 
finálně uhladí do požadované roviny. Následující den se omítka škrábe do roviny. 
Omítka vysychá 1den/1mm tloušťky. Práce budou probíhat dle technologického 
předpisu výrobce.  
 Keramické obklady jsou lepené cementovým tmelem (flexibilní lepidlo), při 
provádění se používají lišty (rohové, ukončovací apod.). Lepidlo bude nanášené 
pomocí zubatých hladítek. Dodržení spár obkladů bude zajištěno pomocí distančních 
plastových terčů. Po dokončení budou spáry vyplněny pružným tmelem.  
- keramické obklady s hydroizolací: 



64 
 

- hydroizolace z jedno nebo dvousložkové hydroizolační stěrky včetně doplňků 
(přechodové pásky apod.) 
- obklady lepené cementovým tmelem (flexibilní lepidlo), při provádění použít lišty 
(rohové, ukončovací apod.). 
Keramické obklady lepené cementovým tmelem, při provádění použít lišty (rohové, 
ukončovací apod.) plastové. Spárování v odstínu bílé 

 
Výkaz výměr 
- Vápenocementová dvouvrstvá omítka (cem. Postřik + jádro + štuk)  =  9 993,27 m2 
- Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá = 94,1 m2 

- Cementový tmel s perlinkou + aktivovaný štuk = 1 593 m2 

- Cementový tmel s perlinkou = 893,05 m2 

- Dlaždice Taurus = 857 m2 

 

Personální obsazení 
6x omítkář 
3x pomocný pracovník 

 
Stroje a pracovní pomůcky 
3x strojní omítačka 
2x elektrické míchadlo 
2x příklepová vrtačka 
2x aku vrtačka 
2x stavební lešení 
1x úhlová pila 
1x řezačka na obklady 
Hliníková lať, úhelnice 
metr, pásmo, olovnice, provázek, vodováhy 

 
Předpokládaná doba realizace 
4,5 měsíce 

 

4.6.11 Vnější povrchy 

V první fázi bude provedena tepelná izolace soklu. Soklová část bude tepelně 

izolována lepeným polystyrenem XPS tloušťky 100 mm, desky polystyrenu budou nad 

úrovní terénu kotveny pomocí zapuštěných talířových hmoždinek, které budou 

následně překryty tepelně-izolačními zátkami. Povrch izolace bude ztužen stěrkovým 

lepidlem s vloženou armovací tkaninou. Jako povrchová úprava soklu je navržena 

tenkovrstvá silikonová omítka. Další povrchovou úpravou soklu bude keramický obklad 

z cihelných pásků lepených k nosné konstrukci.  

Před započetím prací bude postavené řadové lešení do potřebné výšky. 

Obvodové zdivo bude opatřeno jednovrstvou vápenocementovou omítkou tl. 20 mm. 

Na ní bude vrchní omítka tenkovrstvá silikonová Weber tl. 1,5 mm. Další povrchovou 

úpravou bude keramický obklad z cihelných pásků lepených k nosné konstrukci 

cementovou maltou. Po dokončení všech prací bude demontováno lešení.  

Atika bude nejprve zateplen minerální vatou Synthos S 50L tl. 50 mm., na kterou 

přijde nosný systémový rošt s vláknocementovou deskou. 
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Výkaz výměr 
- minerální vata Synthos tl. 50 mm =  894,6 m2 
- zateplovací systém baumit XPS tl. 50 mm = 589,35 m2 

- zateplovací systém baumit XPS tl. 100 mm = 139,65 m2 

- Omítka vnější silikonová Weber = 757,10 m2 

- Omítka vnější silikonová Weber = 1 030, m2 

- Cihelné pásky = 364,67 m2 
- Plocha lešení = 2 560 m2 
 
Personální obsazení 
6x omítkář 
4x pomocný pracovník 
4x zedník 
 
Stroje a pracovní pomůcky 
2x elektrické míchadlo 
2x příklepová vrtačka 
2x aku vrtačka 
1x stavební lešení 
1x úhlová pila 
zednická lžíce, brus, úhelnice 
metr, pásmo, olovnice, provázek, vodováhy 

 
Předpokládaná doba realizace 
4 měsíce 

 

Rizika včetně navrhnutých opatření  
MOŽNÁ RIZIKA NAVRHNUTÁ OPATŘENÍ 

Úraz při používání elektrických přístrojů Pravidelná revize veškerého pracovního nářadí 

Pád pracovníka z lešení Lešení bude kotveno do zdiva. Musí být osazeny 
všechny ztužující konstrukce zajišťující stabilitu. 
Dále musí být osazeno zábradlí výšky 110 cm. 
Lešení bude umístěno maximálně 25 cm od 
svislých konstrukcí. 

Pád předmětů z lešení Pracovníci musí dbát zvýšené opatrnosti, rovněž 
musí používat OOPP (ochranná helma). Proti pádu 
předmětů budou na lešení osazeny okapové hrany 
a záchytné sítě.  

Úraz vlivem povětrnostních podmínek 
Musí se hlídat povětrnostní podmínky. Práce na 
lešení musí být přerušeny při bouřce, dešti, 
teplotě nižší než -10 °C a větru rychlostí nad 11 
m/s. Přívod elektrické energie musí být odpojen. 
Lehké předměty musí být dostatečně zatíženy, 
případně schovány do skladovacích kontejnerů. 

Tab. 12: BOZP – Vnější povrchy 
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4.7 Ochrana životního prostředí 

 Na stavbě během stavebního procesu vzniknou běžné stavební odpady, které 
budou stavební firmou tříděny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o 
odpadech a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady budou likvidovány dle 
platných předpisů. Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této 
činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí.  

Práce a úpravy na objektu nezhoršují životní prostředí v okolí stavby. 

Během prací na realizaci stavby je nutné brát zřetel na stávající sousední objekty, 

investor v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Odpady 

budou shromážděny v místě stavby dle potřeby v odpovídajících nádobách. Nakládání 

zajistí realizační firma. Stavbyvedoucí vede o odpadech evidenci. Ke kolaudačnímu 

řízení budou přiloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, zneškodnění). 
U vjezdu na staveniště budou umístěny popelnice na tříděný a směsný odpad, 

vzniklý pracovníky a ze stavebního procesu. Půjde o popelnice na papír, plast a 

směsný odpad. Dále budou na staveništi umístěny kontejnery na stavební suť a 

komunální odpad. Interval vyvážení bude odvislý od rychlosti plnění.  

 

Materiál Kód Klas. Způsob likvidace 

  

Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku 

Dřevo 17 02 01  O Odvoz do spaloven 

Izolační materiál 17 06 04 O Odvoz na skládku 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O Odvoz 

Obaly obsahující zbytky 
nebezp. látek 

15 01 10 N Odvoz na skládku 

Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01  O Odvoz na skládku 

Plasty 17 02 03 O Odvoz na skládku, recyklace 

Sklo 17 02 02 O Odvoz na skládku 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

17 09 04  O Odvoz na skládku 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O Odvoz na skládku 

Tašky a keramické 
výrobky 

17 01 03 O Odvoz na skládku 

Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz do sběrny surovin 

O - OSTATNÍ ODPAD    
N – NEBEZPEČ. ODPAD    

Tab. 13: Třídění odpadů 
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4.8 BOZP 

 Při sepsání jednotlivých rizik bylo použito platných ČSN ve stavebnictví, 

za dodržení bezpečnosti práce dle zákona 309/2006 Sb., ve znění nařízení vlády 

č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu 

zdraví pracovníků na staveništích.  

Dodavatel musí zajistit průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a 

jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu určí rozsah možné 

kolize a opatření pro zajištění těchto sítí.  

Pro zajištění bezpečnosti práce na technických zařízeních, při přípravě i provádění 

stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a 

nařízení, zejména pak:  

- Zákon 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů 

- Nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. 12. 2006 o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků na staveništích 

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

zdraví pracovníků při práci ve výškách 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

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

nejvyšších přípustných  
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5.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Novostavba bytového domu Ohrazenice  

Místo stavby : k.ú. Ohrazenice, st.p.č. 111/10, 111/24  

  Ohrazenice, 533 53 

Kraj : Pardubický 

Investor : Nové Ohrazenice s.r.o. 

  Choťáňky 166 

  290 01 Poděbrady 

 

  Ing. Pavel Louda 

  E-mail: pavel@louda.cz 

 

Projektant : SANTIS a.s. 

   Brněnská 126/38 

   591 39 Žďár nad Sázavou 

   Tel.: 566 691 370-1 

    

   Ing. Zdeněk Tulis 

   Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

     

Zhotovitel : (bude určen na základě výsledků výběrového řízení) 

Zahájení stavby : květen 2020 

Dokončení stavby : listopad 2021 

 

5.2 Základní údaje o stavbě 

 Záměrem investora je výstavba nového bytového domu v nezastavěné části 
města Pardubice v městské části Ohrazenice. Místo určené pro výstavbu bytového 
domu je určeno uzemním plánem města Pardubice a to na severní straně města. 
Objekt je navržený na stavebních pozemcích č. 111/10 a 111/24 – katastrální území 
Ohrazenice. Celková plocha pozemku činí 7550 m2, zastavěná plocha navrženým 
objektem činí 990 m2, výměra zpevněných ploch je celkem 1800 m2. Má přibližně 
obdélníkový tvar orientovaný sever – jih. Na severní straně sousedí stavební pozemek 
s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy, na západní straně navazuje na 
plánovanou výstavbu plochy se zástavbou vícepodlažních obytných domů a pozemky 
základní školy. Na jihu a východě sousedí se stavebním pozemkem ploch zemědělské 
výroby. Na jižní straně je stavební pozemek oddělen od zemědělských ploch místní 
vodotečí (Panská svodnice) a remízkem tvořeným střední a vzrostlou zelení na březích 
této vodoteče. 
 Hlavní příjezdová cesta k bytovému domu bude z ulice U Sportovní školy. 
Hlavní vstup do objektu je orientovaný na východní stranu. Kolem hlavní budovy bude 
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zbudována silniční komunikace s přilehlou pěší komunikací. V blízkosti bytového 
domu se bude nacházet i parkovací stání pro uživatele bytového domu.  

 
 
 

Obr. 22: Situace staveniště (převzato z [22]). 
 

5.3 Obecné informace o stavbě 

Místo stavby:  Pardubice 

Katastrální území:  Ohrazenice 

Parcelní čísla:  111/10, 111/24 

Zastavěná plocha:  990 m2 

Obestavěný prostor:  8 870 m3 

Užitná plocha:  3 634 m2 

Výška budovy:   15,51 m 
 

5.4 Koncept zařízení staveniště a staveništní doprava 

Staveniště se nachází na stavebních pozemcích č. 111/10 a 111/24 – katastrální 
území Ohrazenice. Před zahájením stavebních prací sloužil pozemek jako zemědělská 
půda. Tudíž se zde nemusí řešit kácení stromů, keřů a ostatních dřevin. Pozemek je 
rovinatý.  
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Staveniště bude mít jednu příjezdovou bránu v jižní části pozemku z ulice U 
Sportovní školy. Výjezd bude umístěn na západní straně na ulici Trnovskou. V západní 
a severní části bude staveniště oploceno stávajícím oplocením. Z východní a jižní 
strany bude vybudováno mobilní oplocení. Na staveništi vznikne v západní části 
skládka ornice a skládka výkopku z provádění pilot. Po dokončení zemních prací bude 
staveniště mírně vysvahované směrem k západní straně.  
 Staveniště bude předáno odpovědnou osobou investora hlavnímu 
stavbyvedoucímu. V době předání staveniště budou vytyčeny základní polohopisné a 
výškopisné body, budou na hranici pozemku zhotoveny přípojky vody, elektrického 
proudu a kanalizace (na které se následně bude napojovat i stavební objekt SO01). U 
vody a el. energie proběhne zároveň odečtení stavů kalorimetrů.  

 

5.4.1 Doprava mechanizace 

Veškerá strojní mechanizace s výjimkou automobilů na kolových podvozcích se 
na staveniště přepraví za pomocí tahače s podvalníkem. Podrobný popis strojů je 
řešen v kapitole č. 6 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

  

5.4.2 Doprava pracovníků 

Pracovníci se mohou na stavbu dopravovat hned několika způsoby. Nedaleko od 
staveniště je zastávka MHD Ohrazenice – škola (3. minuty chůze od stavby). Dále je 
v blízkosti vlaková zastávka Pardubice – Semtín (12. minut cesty od stavby). Rovněž 
se pracovníci mohou dostat na stavbu osobními automobily. Zaparkovat mohou u již 
stávajících bytových domů v bezprostřední blízkosti staveniště, či v omezeném 
množství přímo v areálu staveniště. Z ekonomických i ekologických důvodů 
doporučujeme používat MHD, případně spolujízdu pracovníků v osobních 
automobilech.  

 

5.4.3 Doprava materiálů 

 Velká část stavebních materiálů bude na staveniště dopravována nákladními 
automobily. Pokud bude nákladní auto vybaveno hydraulickou rukou, bude k jeho 
skládání použito jí. Této varianty bude využíváno před vybudováním stacionárního 
jeřábu, bude auto s hydraulickou rukou suplovat jeřáb. Skládání materiálů z nákladních 
automobilů s návěsem, bude probíhat v bezprostřední blízkosti skládky materiálu. 
Nákladní automobil zastaví co nejblíže skládky, aby kolem něho mohly projíždět 
ostatní automobily a byla tak zachována plynulost dopravy staveniště. Při skládání 
materiálu budou přítomni pouze pracovníci s platnými vázacími průkazy a koordinátor 
jeřábů, který bude na skládání dohlížet a zároveň bude dbát na bezpečnost práce při 
této činnosti. Na místě skládání i vykládání materiálu (místo odkud se materiál bere a 
kam se umisťuje), musí být přítomen vždy jeden signalista jeřábů, který bude označen 
modrou přilbou pro přehlednost jeřábníků. Jeřábník bude poslouchat pouze signalistu 
a koordinátora jeřábu. Signalista se bude s jeřábníkem domlouvat pomocí dálkových 
vysílaček. 
 Sypké materiály a recykláty s výjimkou cementových materiálů, budou na 
staveniště dopravovány na sklápěčkách. Cementové materiály budou dopravovány na 
staveniště pomocí cisternových vozů výrobce a pod tlakem vháněny do jednotlivých 
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sil. Pracovní pomůcky a drobný stavební materiál budou na stavbu dovážet dodávky 
ze stavebnin, nebo osobní automobily. 

 

5.4.4 Vnitro staveništní doprava 

Vertikální doprava 
 Během etapy zemních prací bude vertikální dopravu výkopku na korby 
nákladních automobilů provádět rypadlao-nakladač Před tím, než se postaví 
stacionární věžový jeřáb, bude vertikální dopravu provádět nákladní automobil s 
hydraulickou rukou Vertikální dopravu, během hrubé výstavby zajistí věžový jeřáb 
Liebherr EC-B 6, který pokryje celou stavbu a skladovací plochy na staveništi. Na 
jeřábu bude výstražná cedule s varováním: ,,Nevstupuj pod zavěšené břemeno.“ 
Jeřáb bude nasazen po základových konstrukcích a bude sloužit pro celou hrubou 
stavbu. Využit bude při skládání materiálu, přepravě materiálu ze skládky na 
pracoviště, při monolitických stropech, a i při monolitických stěnách i při manipulací s 
filigrány. Při výstavbě věžového jeřábu bude využit autojeřáb Liebherr LTM 1100. 
Vertikální doprava čerstvého betonu bude zajištěna pomocí autočerpadla, případně 
pomocí bádie a věžového jeřábu. Nastanou-li práce, kdy bude pracovník muset 
vykonávat činnost zavěšený na jeřábu, bude nucen k tomu použit pracovní koš pro 
jeřáb. Pro přesun odpadů z pracoviště, budou použity výklopné kontejnery, kterými se 
pomocí jeřábu budou plnit ocelové odpadní kontejnery.  
 Na vertikální dopravu může být také použit rypadlo nakladač, na který se mohou 
namontovat vidle (zejména při skládání materiálu a jeho rozmístění na skládkách 
materiálů).  
 
Horizontální doprava  
 Automobilová doprava bude po staveništi pojíždět po zpevněných plochách. 
Staveništní komunikace bude vedena jako jednosměrný provoz od jižní vstupní brány 
až po západní výjezdovou bránu. Výkopek ze zemních prací, štěrkopísky, recykláty 
atd. se budou primárně přemisťovat za pomocí nákladních automobilu tatra T815. 
Sekundárně za pomocí koleček, nebo menší mechanizace jako je rypadlo-nakladač.  
Pro přesun materiálu na paletách, kde je možno provést úvaz, nebo materiál v 
ocelových, či drátěných koších bude i v horizontálním směru přenášen stacionárním 
jeřábem. Mimo dosah jeřábů, bude přesouván pomocí rypadlo-nakladače. Uvnitř 
objektu budou pro přepravu materiálu využity paletovací vozíky.  

Odvoz ocelových odpadních kontejnerů zajistí firma, která bude provádět odvoz 
a odbornou likvidaci odpadu. 

 

5.4.5 Oplocení 

Staveniště bude mít jednu příjezdovou bránu v jižní části pozemku z ulice U 
Sportovní školy. Výjezd bude umístěn na západní straně na ulici Trnovskou. Obě brány 
budou uzamykatelné. V západní a severní části bude staveniště oploceno stávajícím 
oplocením. Z východní a jižní strany bude vybudováno drátěný mobilní oplocení. U 
vjezdu i výjezdu budou umístěny informační tabule, zamezující vstup nepovolaných 
osob na staveniště. Dále tabule s kontakty na hlavní stavbyvedoucí stavby. Staveniště 
bude oploceno po celou dobu trvání stavby.  
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5.4.6 Zdroje a sítě infrastruktury 

V místě staveniště se nenachází žádné inženýrské sítě. V první fázi stavby se 
provedou veškeré přípojky k objektu – vedení elektrické energie, splašková 
kanalizace, vodovod a horkovod. Přípojky vodovodu, elektrické energie a splaškové 
kanalizace se provedou i v rámci zařízení staveniště. Pro rozvody elektrické energie 
po staveništi jsou navrženy 3 staveništní rozvaděče. Hlavní staveništní rozvaděč bude 
umístěn na hranici pozemku u přípojného bodu. První staveništní rozvaděč bude 
doveden k buňkovišti. Druhý staveništní rozvaděč bude doveden ke stacionárnímu 
věžovému jeřábu. Rozvaděče slouží k napájení objektů zařízení staveniště, 
dočasného osvětlení v interiérech stavby, elektrické mechanizace, stacionárního 
jeřábu atd. Kabel bude veden v kabelové chráničce a bude zakopán v zemi. V místě 
křížení se staveništní komunikací bude veden v ocelové trubce, aby nedošlo 
k poškození.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 23: Kabelová chránička PE (převzato z [23]). 
 
Staveništní přípojka vody bude k zázemí vedena v zemi. Voda bude vedena 

k sanitárnímu kontejneru, k mycí dráze Mobydick a k výustce vody, která bude sloužit 
pro stavební potřeby. Vodovodní přípojka povede v zemní rýze o hloubce 1 m. 
Sanitární kontejner bude provizorně napojen na nově budovanou kanalizační přípojku 
na jižní straně pozemku. Na staveništi budou dvě mobilní WC, které budou pravidelně 
1x za dva týdny vyvážené a čištěné.  

5.4.7 Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy se provedou v první fázi stavby. Pro zařízení staveniště bude 
provedena vrstva ze zhutněného drceného štěrku frakce 16/32. Finální vrstva bude 
mít tloušťku 150 mm a bude zhutněna na 30 MPa. Z velké části bude vrstva ze štěrku 
ponechána jako spodní vrstva komunikace, avšak skládka materiálu, zpevněná plocha 
pod zařízením staveniště, parkovacími místy a místem pro mycí dráhu Mobydick bude 
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před dokončením stavby odstraněna a upravena dle požadovaných terénních a 
sadových úprav.  

 

5.4.8 Odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází v nadmořské výšce 218,000 m. Celá plocha staveniště je 
rovinatá a rozsáhlé plochy se zhutněním štěrkem zajišťují dostatečné vsakování 
srážkových vod. Při zemních pracích bude staveniště mírně vysvahováno směrem 
k západní straně pozemku. V případě velkých přívalových dešťů budou na stavbě 
přítomna elektrická kalová čerpadla.  

 

5.4.9 Skládka materiálů 

 Skladovací plochy materiálů mají plochu 200 m2 a jsou v bezprostřední blízkosti 
staveništní komunikace a v dosahu stacionárního jeřábu ve východní části staveniště. 
Podklad tvoří zhutněný štěrk frakce 16/32. K dispozici budou trámky 100/100 mm 
různých délek sloužící jako proklady pod skladovaný materiál. V západní části objektu 
je plánovaná skládka ornice a vykopané zeminy, která bude při dokončovacích prací 
sloužit k terénním úpravám.  

 

5.5 Dimenzování objektů zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště budou realizovány na dvě etapy:  
A) Objekty ZS, které budou přítomny po celou dobu výstavby. Návoz objektů ZS  22. 
5. 2020, likvidace objektů ZS do 2. 11. 2021. Celková doba přítomnosti objektů na 
staveništi je 71 týdnů. 
B) Rozšíření ZS z důvodů navýšení kapacit pracovníků přítomných na stavbě. Návoz 
objektů ZS 26. 10. 2020, likvidace objektů ZS do 2. 11. 2021. Celková doba přítomnosti 
objektů na staveništi je 50 týdnů. 
 

5.5.1 Obytný kontejner AB6 – kancelář stavbyvedoucího 

Stavební buňky pro stavbyvedoucího a vedoucí pracovníky jsou umístěny 
v jihovýhodní části v bezprostřední blízkosti parkovacích stání kvůli dobré dostupnosti. 
Zázemí stavbyvedoucích bude zajištěno v obytných kontejnerech AB6. V buňce bude 
přímotop s výkonem 1kW. Dále bude kontejner vybaven třemi elektrickými zásuvkami 
220 V, věšáky na oblečení, dvěma skříněmi, dvěma stoly a čtyřmi židlemi. 

 
Dimenzování kanceláře stavbyvedoucího: 
Etapa A: 

Vedoucí pracovník   1x 10 m2/osoba 
Dodavatel technologie  1x 13 m2/osoba 
    2x 23 m2/osoba 
 
6 x 2,5 = 15 m2  NÁVRH 2 buňky = 30 m2 ≥ 23 m2  
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Etapa B: 
Vedoucí pracovník   1x 10 m2/osoba 
Dodavatel technologie  1x 13 m2/osoba 
    2x 23 m2/osoba 
 
6 x 2,5 = 15 m2  NÁVRH 2 buňky = 30 m2 ≥ 23 m2  
 
Navržené buňky jsou dva spojené obytné kontejnery AB6, bez vnitřních stěn tzv. 

dual kontejner. Tento zvětšený prostor bude sloužit jako zasedací místnost. Budou se 
zde konat kontrolní dny, koordinační porady s řemesly a další důležité porady. 

 
Rám – žárově zinkovaný 
Rozměry – 6 058 / 2438 / 2800 mm 
Okno – 1800 / 1200 mm 
Podlaha – cementotřísková s PVC 
Počet ks – 2 kontejnery  

Obr. 24: Obytný kontejner AB6 (převzato z [24]). 
 
 

5.5.2 Obytný kontejner AB6 – šatny pracovníků 

Stavební buňky sloužící jako šatny pracovníků jsou umístěny v jihovýhodní části 
v bezprostřední blízkosti parkovacích stání kvůli dobré dostupnosti. Zázemí 
pracovníků bude zajištěno v obytných kontejnerech AB6. V buňce bude přímotop 
s výkonem 1kW. Dále bude kontejner vybaven třemi elektrickými zásuvkami 220 V, 
věšáky na oblečení, dvěma skříněmi, dvěma stoly a deseti židlemi. 

 
Dimenzování šaten pracovníků: 
Etapa A: 

Šatna 1,5 m2/osobu 
24 x 1,25 = 30 m2 
 
6 x 2,5 = 15 m2  NÁVRH 2 buňky = 30 m2 ≥ 30 m2  
 

Etapa B: 
Šatna 1,5 m2/osobu 
12 x 1,25 = 15 m2 
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6 x 2,5 = 15 m2  NÁVRH 1 buňky = 15 m2 ≥ 15 m2  
 
Rám – žárově zinkovaný 
Rozměry – 6 058 / 2438 / 2800 mm 
Okno – 1800 / 1200 mm 
Podlaha – cementotřísková s PVC 
Počet ks – 2 kontejnery  
 

 
Obr. 25: Obytný kontejner AB6 (převzato z [24]). 

 

5.5.3 Skladový kontejner SK20 

Uzamykatelný skladovací kontejner bude sloužit ke skladování pracovního 
nářadí, ale také pro uskladnění drobnějšího materiálu. Kontejnery jsou uzamykatelné 
bezpečnostními zámky. 

 
Dimenzování šaten pracovníků: 
Etapa A: 

NÁVRH 1 kontejneru 15 m2 

 

Etapa B: 
NÁVRH 1 kontejner 15 m2 

 

 
Rám – ocelový 
Rozměry – 6 058 / 2438 / 2800 mm 
Podlaha – ocelová 
Počet ks – 1 kontejner 
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Obr. 26: Skladovací kontejner SK20 (převzato z [25]). 

 

 
Obr. 27: Skladovací kontejner SK20 (převzato z [25]). 

 

5.5.4 Sanitární kontejner SB6 

Sanitární kontejner bude sloužit pro hygienické potřeby pracovníků na stavbě. Je 
z důvodu co nejkratšího kanalizačního a vodovodního potrubí umístěna co nejblíže 
přípojkám. Je vybavena 4x keramické umyvadlo, 2x pisoáry, 2x WC, 2x sprchové kouty 
s vlastním ohřevem vody 80 l. Dále bude buňka vybavena dvěma elektrickými 
přímotopy 2x1kW. Maximální počet pracovníků 36 na kapacitu sanitárního kontejneru 
vyhoví.  

 

Dimenzování sanitárních kontejnerů: 
Etapa A: 

NÁVRH 1 kontejner 15 m2 
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1x umyvadlo/10 osob  4 umyvadla/36   vyhovuje 
1x sprcha/20 osob   2 sprchy/36 osob   vyhovuje 
2x WC mísa/11-50 mužů  2 WC mísy/36 osob   vyhovuje 

 
 

Rám – žárově zinkovaný 
Rozměry – 6058 / 2438 / 2800 mm 
Okno – 3x 600 / 600 mm 
Podlaha – PVC s vpustí 
Počet ks – 1 kontejner 
 

 
Obr. 28: Sanitární kontejner SB6 (převzato z [26]). 

 
 

5.5.5 Mobilní WC TOI TOI Fresh 

Mobilní WC bude na stavbě využito v etapě B z důvodů navýšení počtu 
pracovníků. Rovněž se tyto WC nechají přemístit pomocí stacionárního jeřábu na 
libovolné místo stavby. Dojde tedy k usnadnění a urychlení pracovních činností, neboť 
pracovníci nebudou muset chodit až k sanitárnímu kontejneru, který je umístěn u 
vjezdu na staveniště. Mobilní WC bude pravidelně vyváženo firmou, od které bude 
pronajata. Interval vyvážení bude 1x za dva týdny.  

 
Technická data: 
Šírka:  120 cm 
Hloubka:  120 cm 
Výška:  230 cm 
Hmotnost:  82 kg 

 
Vybavení: 
Fekální nádrž (250 litrů) 
Dvojité odvětrávání 
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Pisoár 
Držák toaletního papíru 
Oboustranný uzamykatelný mechanismus 
Jeřábová oka 
Zrcadlo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 29: Mobilní WC TOI TOI Fresh (převzato z [27]). 
 

5.6 Prvky zařízení staveniště 

5.6.1 Mobilní oplocení 

Jižní a východní část zařízení staveniště bude oplocena mobilním oplocením F2 
Euro 3,5 m, do výšky 2,0 m. Jedná se o průhledné oplocení skládané z drátěných 
segmentů.  Plot bude zřízen z důvodu zákazu vstupu nepovolaným osobám. Plot bude 
uložen na betonových základových patkách. Do oplocení u vjezdu a výjezdu budou 
vsazené dvě brány o šířce 7,0 m (bude se skládat ze dvou plotových polí šířky 3,5 m) 
s kolečky pro snadnější manipulaci. Délka mobilního oplocení bude 170 m. 

 
Z ostatních stran bude využito stávající oplocení, které odděluje pozemek 

investora od sousedních pozemků. Výškou 2 m vyhoví minimální výšce 1,8 m.  
U každého vstupu na staveniště bude umístěna informační a výstražná tabule. 
 

Technická data: 
Délka:   3 500 mm 
Výška:  2 000 mm 
Výplň:   1 750 mm 
Hmotnost:  29 kg 
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Materiál:  pozinkovaná ocel 
Rozteč ok:   200 x 75 mm 
Průměr drátu: 4,3 mm 

 
 

Příslušenství: 
Nosná plastová HDPE patka VRA 16 kg 
Zajišťující ocelová uzamykatelná spona 
Vjezdové brány s kolečky  
 
 

Obr. 30: Mobilní oplocení F2 Euro (převzato z [28]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 31: Informační a výstražná tabule (převzato z [29]). 
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5.6.2 Rámové lešení 

Rámové lešení bude namontováno 5. 5. 2021 a demontováno 27. 8. 2021. Bude 
použito pro zhotovení venkovních fasád, klempířských prací, říms, parapetů a 
konstrukcí balkónů. Bude použito lešení šířky 0,73 m s délkami polí 1,57; 2,07 a 3,07 
m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 32: Rámové lešení (převzato z [30]). 

 
 

5.6.3 Kontejnery na tříděný odpad 

U vjezdu na staveniště budou umístěny popelnice na tříděný a směsný odpad, 

vzniklý pracovníky a ze stavebního procesu. Půjde o popelnice na papír, plast a 

směsný odpad. Odpady bude odvážet a třídit specializovaná firma. Rozměry popelnic 

jsou 1 210 x 710 x 1 365 mm. Popelnice mají objem 770 l. Na papírové a kartonové 

odpady bude sloužit modrý kontejner. Plastové obaly, láhve a fólie se budou vhazovat 

do žlutého kontejneru. Hnědý bude sloužit pro komunální odpad. Intenzita vyvážení 

popelnic bude závislý od rychlosti plnění. 
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Obr. 33: Kontejnery na tříděný odpad (převzato z [31]). 

 

5.6.4 Kontejnery na stavební suť 

Na stavební suť bude navržen železný kontejner Abroll. Objem kontejneru je 5 
m3 o nosnosti 15 tun. Kontejner je určen pro odpady suti, zbytků cihel, omítek, betonu 
atd.  Odvoz a dovoz kontejneru bude zajištěn Tatrou T158 s nástavbou na natažené 
kontejnerů. Odpad se bude odvážet na skládku, kde bude roztříděn. Interval odvážení 
bude závislý od rychlosti plnění. Kontejner bude umístěn na zpevněné ploše poblíž 
vstupu na stavbu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 34: Kontejnery na tříděný odpad (převzato z [32]). 

 

5.6.5 Kontejnery na komunální odpad 

Na komunální odpad bude určen kontejner o objemu 9 m3 o nosnosti max. 3 tuny. 
Odvoz a dovoz kontejneru bude zajištěn Tatrou T158 s nástavbou na natažené 
kontejnerů. Odpad se bude odvážet na skládku, kde bude roztříděn. Interval odvážení 
bude závislý od rychlosti plnění. Kontejner bude umístěn na zpevněné ploše poblíž 
vstupu na stavbu. 
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Obr. 35: Kontejnery na komunální odpad (převzato z [33]). 

 

5.6.6 Vysokotlaký čistič Riwall PRO REPW 

Vysokotlaký čistič bude přítomen po celou dobu výstavby a bude uskladněn 
v uzamykatelném skladovacím kontejneru. Bude využit při více etapách výstavby. 
Bude využíván na očištění bednících prvků a také těsně před betonáží, kdy se bednění 
zbavuje veškerých nečistot. Dále bude sloužit k vyčištění nářadí, či stavebních strojů.  

 
Technická data: 
Průtok:  432 l/hod 
Tlak:   120 bar 
Výkon:  1 500 W 
Max. teplota vody: 40 °C 
Hmotnost:  6,3 kg 
 

 
Obr. 36: Vysokotlaký čistič (převzato z [34]). 

 



84 
 

5.6.7 Mycí dráha MobyDick Coneline 800B 

Pro zabránění nechtěného odvážení ornice nebo zeminy se zřídí u výjezdové 
brány mycí stanoviště, kde budou stavební stroje omyty od nánosů půdy. Toto 
stanoviště bude zřízeno pomocí speciální mycí dráhy MobyDick Coneline 800 B o 
délce 8 m. Zde se automaticky omyje podvozek a kola každého stroje. K dráze je 
přivedena přípojka vody. Dráha je rovněž napojena na sedimentační usazovací jímku 
4 x 2 x 2 m. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 37: Mycí dráha MobyDick Coneline 800B (převzato z [35]). 

5.7 Stanovení potřeby vody 

V rámci zařízení staveniště bude zřízena dočasná vodovodní přípojka. Průměr 
přípojky by dle výpočtu stačil DN 15, ale je zvolen běžně používaný profil DN 25 z PE 
SDR 11. Přípojka se provede v hloubce 1,0 m kvůli zajištění nezámrzné hloubky. Pro 
výpočet maximálního odběru Q jsem udělal propočet v období hrubé vrchní stavby. 
Spotřeba vody se během výstavby bude měnit. Největší spotřeba nastane v etapě 
provádění vnitřních omítek souběžně s prováděním hrubých podlah.  

 

Potřeba vody m.j. množství spotřeba (L) množství vody 

Hygienické potřeby osoba 11 40 440 

Sprchy osoba 11 50 550 

Ošetřobání betonu m2 350 10 3500 

Strojní omítačka m2 180 15 2700 

Spotřeba vody celkem (L) 7190 

Tab. 14: Spotřeba vody 
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Qn spotřeba vody l/s 
Pn spotřeba vody l/den 
kn koeficient nerovnoměrnosti (1,6 pro provozní účely; 2,0 pro dopravní  

  hospodářství; 2,7 pro hygienu pracovníků) 
t  doba odběru vody 

Qn= 
(440+550)*2,7+(3500+2700)*1,6 

=0,44 l/s 
8*3600 

Celkový odběr vody byl stanoven na 0,44 l/s 
 

Dimenze vodovodní přípojky: Qn= 0,44 l/s < 0,65 l/s => průměr DN 25 
 

Výpočtový 
průtok Q(l/s) 

0,2
5 

0,3
5 

0,6
5 

1,
1 

1,
6 

2,
7 

4,
9 

D (mm) 15 20 25 32 40 50 63 

Tab. 15: Stanovení dimenze vodovodní přípojky 

 

5.8 Stanovení potřeby elektrické energie 

Zařízení staveniště bude napojeno na přípojku NN, která povede v plastové 
chráničce. Elektrická rozvodná skříň se umístí na hranici pozemku. V průběhu 
výstavby se bude využívat dvou rozvaděčů. Příkon elektrické energie pro nepřerušený 
provoz je počítán pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby. Do výpočtů je 
uvažováno maximální nasazení strojů. Ve výpočtu je uvažovaná hrubá vrchní stavba 
(zdění, bednění, armování, betonování). 

 

Stavební stroj 
Příkon 
(kW) Množství 

Celkový příkon 
(kW) 

Bourací kladivo 1,5 1 1,5 

Okružní pila 1,2 1 1,2 

Ponorný vibrátor 0,95 1 0,95 

Pila na cihly 1,7 2 3,4 

Tlakový čistič 1,5 1 1,5 

Věžový jeřáb 22 1 22 

Vrtací příklepové kladivo 1,3 2 2,6 

P1 - Součet příkonů elektromotorů 33,15 

Vnitřní osvětlení 
Příkon 
(kW) Množství 

Celkový příkon 
(kW) 

Kancelář 4,288 4 17,152 
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Šatny 2,144 3 6,432 

Hygienická zázemí 3,072 1 3,072 

P2 - Součet příkonů zařízení staveniště 26,656 

Vnější osvětlení 
Příkon 
(kW) Množství 

Celkový příkon 
(kW) 

Halogenový reflektor 
vnitřní 0,25 4 1 

P3 - Součet příkonů elektromotorů 1 

Tab. 16: Spotřeba elektrické energie 

 
 

 
 

S  maximální příkon elektřiny kW 
k  koeficient ztráty napětí v síti 1,1  
P1  příkon elektromotorů 0,5 
P2  příkon vnitřního osvětlení a topných těles 0,8  
P3  příkon venkovního osvětlení 1,0 

 

S=1,1*√(0,5*33,15+0,8*26,656+1*1)^2+(0,7*33,15)^2=49,82 kW 
 
Nutný příkon elektrické energie je 49,82 kW. 
 
Staveništní rozvaděč 
 Na staveništi budou tři stavební rozvaděče. Jeden bude umístěn na jižní straně 
na hranici pozemku. Tento rozvaděč bude hlavní. Z tohoto rozvaděče budou napojené 
rozvaděče pro stacionární jeřáb včetně stavby a druhý pro stavbu a objekty ZS.  
 
Rozvaděč ABL MULTI-HM 422/FI/P 
Zdroj:   400 V/ 32 A 
Rozměry:  990 x 530 x 530 mm 
Krytí:   IP44 
Materiál:  PE 
Zásuvky 230 V: 4 x 16 A 
Zásuvky 400 V: 2 x 32 A 
Zásuvky 400 V: 2 x 16 A 
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Obr. 38: Staveništní rozvaděč (převzato z [36]). 

5.9 Odvod splaškových vod 

Odpadní voda ze sanitární buňky bude svedena do kanalizace. Přípojka 
kanalizace bude KG DN125 mm se sklonem minimálně 2% a délkou 5 m. Přípojka se 
provede v hloubce 1,0 m kvůli zajištění nezámrzné hloubky.  

 

5.10 Časový a finanční plán budování a likvidace ZS 

Časový a finanční plán budování a likvidace ZS zpracovaný v programu Excel je 
uveden v příloze P9_FINANČNÍ NÁKLADY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. V tabulkách je 
graficky znázorněn časový interval nasazení hlavních objektů trvale umístěných na 
staveništi.  

Finanční plán se skládá z nákladů za montáž, pronájem a demontáž objektů 
zařízení staveniště. Výsledná částka byla vložena do položkového rozpočtu 
vytvořeného v programu BuildpowerS. Náklady objektů zařízení staveniště byly 
vyčísleny na 1 619 070 Kč.  Náklady na stacionární věžový jeřáb byly vyčísleny na 
692 400 Kč. Celková částka na zařízení staveniště je 2 311 000 Kč.  

Procentuální metodou 2,5% ze základních rozpočtových nákladů stavby, tedy 
z částky 87 910 000 Kč je cena zařízení staveniště stanovena na 2 198 000 Kč.  

 
Porovnání: 

Vlastní stanovení nákladů ZS je    2 311 000 Kč 
Stanovení nákladů ZS procentuální metodou je  2 198 000 Kč 
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Stanovení nákladů na pronájem věžového jeřábu 

LIEBHERR110 EC-B 6  MJ CENA MJ 
PRACOVNÍ 
NASAZENÍ 

CENA 
CELKEM 

montáž Kč 50000   50000 

pronájem Kč 55000 10 měsíců 550000 

demontáž Kč 50000   50000 

doprava 
Kč x 
km 200 

106 x 2 42400 

Cena pronájmu jeřábu 692400 

Tab. 41: Finanční náklady věžového jeřábu 

 

5.11 Požární bezpečnost stavby 

Vozidla HZS pro případný zásah budou mít možnost vjet na staveniště z ulice U 
Sportovní. Pro zásah hasičských jednotek je možné použít nadzemní hydrant DN 100 
umístěný v areálu investora ve vzdálenosti 17 m od vstupní brány na staveniště. Jeho 
poloha je zaznačená ve výkrese P1_ KOORDINAČNÍ SITUACE. Na staveništi budou 
umístěny čtyři práškové hasicí přístroje 34A v kancelářích stavbyvedoucího a šatnách 
pracovníků. Tento hasicí přístroj je vhodný na hašení pevných látek. Dále jsou 
v kancelářích a šatnách pracovníků umístěny čtyři hasicí přístroje 183B na hoření 
kapalných látek. Všichni pracovníci musí být seznámeni během školení BOZP o poloze 
těchto zařízení a o jejich použití v případě nutnosti. 

5.12 Ochrana životního prostředí 

Během výstavby vzniknou běžné stavební odpady, které budou stavební firmou tříděny 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 

Sb. o odpadech. Odpady budou likvidovány dle platných předpisů. Původce 

odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním 

dopadům na životní prostředí.  

Práce a úpravy na objektu nezhoršují životní prostředí v okolí stavby. 

Během prací na realizaci stavby je nutné brát zřetel na stávající sousední objekty, 

investor v maximální možné míře omezí prašnost a hlučnost při výstavbě. Odpady 

budou shromážděny v místě stavby dle potřeby v odpovídajících nádobách. Nakládání 

zajistí realizační firma. Stavbyvedoucí vede o odpadech evidenci. Ke kolaudačnímu 

řízení budou přiloženy doklady o způsobu odstranění odpadu (využití, zneškodnění). 
U vjezdu na staveniště budou umístěny popelnice na tříděný a směsný odpad, 

vzniklý pracovníky a ze stavebního procesu. Půjde o popelnice na papír, plast a 

směsný odpad. Dále budou na staveništi umístěny kontejnery na stavební suť a 

komunální odpad. Interval vyvážení bude odvislý od rychlosti plnění.  

Pro zamezení úniku provozních kapalin ze strojů bude vždy po skončení práce 
stroj zaparkován na dané místo a bude pod něj vložena nádoba na zachycení 
provozních kapalin. 
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Materiál Kód Klas. Způsob likvidace 

  

Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku 

Dřevo 17 02 01  O Odvoz do spaloven 

Izolační materiál 17 06 04 O Odvoz na skládku 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O Odvoz 

Obaly obsahující zbytky 
nebezp. látek 

15 01 10 N Odvoz na skládku 

Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01  O Odvoz na skládku 

Plasty 17 02 03 O Odvoz na skládku, recyklace 

Sklo 17 02 02 O Odvoz na skládku 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

17 09 04  O Odvoz na skládku 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O Odvoz na skládku 

Tašky a keramické 
výrobky 

17 01 03 O Odvoz na skládku 

Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz do sběrny surovin 

O - OSTATNÍ ODPAD    

N – NEBEZPEČ. ODPAD    

Tab. 17: Třídění odpadů 
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6.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby : Novostavba bytového domu Ohrazenice  

Místo stavby : k.ú. Ohrazenice, st.p.č. 111/10, 111/24  

  Ohrazenice, 533 53 

Kraj : Pardubický 

Investor : Nové Ohrazenice s.r.o. 

  Choťáňky 166 

  290 01 Poděbrady 

 

  Ing. Pavel Louda 

  E-mail: pavel@louda.cz 

 

Projektant : SANTIS a.s. 

   Brněnská 126/38 

   591 39 Žďár nad Sázavou 

   Tel.: 566 691 370-1 

    

   Ing. Zdeněk Tulis 

   Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

     

Zhotovitel : (bude určen na základě výsledků výběrového řízení) 

Zahájení stavby : květen 2020 

Dokončení stavby : listopad 2021 

 

6.2 Základní údaje o stavbě 

 Záměrem investora je výstavba nového bytového domu v nezastavěné části 
města Pardubice v městské části Ohrazenice. Místo určené pro výstavbu bytového 
domu je určeno uzemním plánem města Pardubice a to na severní straně města. 
Objekt je navržený na stavebních pozemcích č. 111/10 a 111/24 – katastrální území 
Ohrazenice. Celková plocha pozemku činí 7550 m2, zastavěná plocha navrženým 
objektem činí 990 m2, výměra zpevněných ploch je celkem 1800 m2. Má přibližně 
obdélníkový tvar orientovaný sever – jih. Na severní straně sousedí stavební pozemek 
s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy, na západní straně navazuje na 
plánovanou výstavbu plochy se zástavbou vícepodlažních obytných domů a pozemky 
základní školy. Na jihu a východě sousedí se stavebním pozemkem ploch zemědělské 
výroby. Na jižní straně je stavební pozemek oddělen od zemědělských ploch místní 
vodotečí (Panská svodnice) a remízkem tvořeným střední a vzrostlou zelení na březích 
této vodoteče. 
 Hlavní příjezdová cesta k bytovému domu bude z ulice U Sportovní školy. 
Hlavní vstup do objektu je orientovaný na východní stranu. Kolem hlavní budovy bude 
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zbudována silniční komunikace s přilehlou pěší komunikací. V blízkosti bytového 
domu se bude nacházet i parkovací stání pro uživatele bytového domu.  
 

6.3 Stroje pro zemní práce 

6.3.1 Pásový dozer Caterpillar D6N 

Pásový dozer bude využit pro skrývku ornice a srovnání roviny HTÚ. Dále bude 

využíván k modelaci dočasné skládky ornice. Stroj je vybaven radlicí s proměnným 

pracovním sklonem a náklonem. Stroj bude na staveniště dopraven za pomocí tahače 

s podvalníkem. 

 

Časové nasazení: 

Sejmutí ornic, úprava skládky – květen 2020 

 

 

Obr. 39: Pásový dozer Caterpillar D6N (převzato z [37]). 

 

 

Tab. 18: Technické parametry pásového dozeru Caterpillar D6N 
 

6.3.2 Hydraulické rýpadlo CAT 326 F 

 Hydraulické rypadlo bude použito k výkopu stavební jámy, jámy pro výtahovou 

šachtu a modelaci dočasné skládky zeminy a následné překládání skládky na sklápěcí 

nákladní automobily pro odvoz ze staveniště na trvalou skládku zeminy. Stroj je 

navržen na odpovídající objemy zeminy. Stroj bude na staveniště dopraven za pomocí 

tahače s podvalníkem. 
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Časové nasazení:  

Výkop stavební jámy – květen 2020 až červen 2020 

 

 
Tab. 19: Technické parametry hydraulického rýpadla CAT 326 F 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 40: Hydraulické rýpadlo CAT 326 F (převzato z [38]). 
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Obr. 41: Hydraulické rýpadlo CAT 326 F (převzato z [38]). 

 

6.3.3 Rýpadlo-nakladač CAT 427F2 

Rýpadlo-nakladač bude na stavbě sloužit během zemních prací, pilotáži a při 
terénních úpravách. Stroj se na staveniště dopraví po vlastní ose. 

 
Časové nasazení:  

Sejmutí ornice, výkop stavební jámy, pilotáž, podkladní vrstvy štěrkové, terénní 

úpravy – květen 2020 až červenec 2020 

 

Tab. 20: Technické parametry rýpadlo-nakladače CAT 427F2 
 

 
Obr. 42: Rýpadlo-nakladač CAT 427F2 (převzato z [39]). 
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6.3.4 Třístranný sklápěč TATRA T815 

Třístranný sklápěč TATRA T815 bude určen pro převoz výkopku ze stavební jámy 

na skládku zeminy a na trvalou skládku zeminy. Na staveniště se dopraví po vlastní ose. 

 
Časové nasazení:  

Odvoz zeminy – květen 2020 až červenec 2020 

 

Tab. 21: Technické parametry třístranného sklápěče Tatra T815 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 43: Třístranný sklápěč TATRA T815 (převzato z [40]). 

 

Obr. 44: Třístranný sklápěč TATRA T815 (převzato z [41]). 
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6.3.5 Válec CAT CP74B 

Válec CAT CP74B slouží ke zhutnění zemní pláně, především pak ke zhutnění 
násypů. Válec bude na staveniště dopraveno tahačem na podvalníku.  

 
Časové nasazení:  

Hutnění zemní pláně – červen 2020 

Hutnění násypů – srpen 2020 
 
 
 
 

Tab. 22: Technické parametry Válce CAT CP74B 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 45: Válec CAT CP74B (převzato z [42]). 

 

6.3.6 Vrtná souprava BAUER BG 15H BT40 

Vrtná souprava bude využívána pro vyvrtání pilot pod základy objektu SO01. Piloty 

budou s ocelovou výpažnicí. Na staveniště ji dopraví specializovaná firma STAVEX TOP 

CZ s.r.o, která vrtnou soupravu zapůjčila a zabývá se i přepravou nadměrných nákladů. 

Stavba si stroj přebere na staveništi. Na stavbu bude dopravena na podvalníku Goldhofer 

STN L3 taženém tahačem. 

 

Časové nasazení:  

Vrtání pilot – červen až červenec 2020 
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Tab. 23: Technické parametry vrtné soupravy BAUER BG 15H BT40 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 46: Vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 (převzato z [43]). 

 Obr. 47: Vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 (převzato z [43]). 
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Obr. 48: Vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 (převzato z [44]). 
 

6.4 Stroje pro výrobu, dopravu a zpracování stavebních směsí 

6.4.1 Autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Stetter C3 AM 9 

Autodomíchávač zajistí betonárka, ze které bude dovážena betonová směs. Je 
nutné dbát na co nejrychlejší dopravu betonové směsi na místo určení. Dále musí být 
zaručena kontinuálnost dodávky, aby nedošlo k přerušení práce. Autodomíchávač bude 
na stavbu dovážet betonovou směs dle závazné domluvy se stavbyvedoucím. Doprava 
betonových směsí z betonů prostých i betonu s vyšší požadovanou kvalitou bude 
zajištěna z místní betonárny společnosti CEMEX s.r.o. 

 
Časové nasazení:  

Betonáž pilot – červen až červenec 2020 

Podkladní beton – červenec 2020 

Železobetonová deska – červenec 2020 

Betonáž stěn a stropů – srpen 2020 až březen 2021 

 

Tab. 24: Technické parametry Autodomíchávače Volvo FM12+Schwing Stetter C3 
AM9 
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Obr. 49: Autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Stetter C3 AM 9 (převzato z 

[45]). 
 

6.4.2 Autočerpadlo Mercedes Benz Actros + Schwing Stetter S 36 X 

Autočerpadlo bude použito především pro betonáž monolitických stropů a stěn. 
Výška budovy je 15,5 m, dosah autočerpadla je 35,2 m a je plně dostačující. Autočerpadlo 
zajistí betonárka, ze které bude dovážena betonová směs. Stroj se na staveniště dopraví 
po vlastní ose.  

 
Časové nasazení:  

Železobetonová deska – červenec 2020 

Betonáž stěn a stropů – srpen 2020 až březen 2021 

 
 

Tab. 25: Technické parametry Autočerpadla Mercedes Benz Actros + Schwing 
Stetter S 36 X 
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Obr. 50: Autočerpadlo Mercedes Benz Actros + Schwing Stetter S 36 X 

(převzato z [46]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 51: Posouzení dosahu Autočerpadla Mercedes Benz Actros + Schwing 
Stetter S 36 X (převzato z [46]). 
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6.5 Jeřáby 

6.5.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1100 

 
Autojeřáb Liebher LTM 1100 na automobilovém podvozku bude použit k montáži a 

demontáži věžového jeřábu. Jeřáb bude zapůjčen přímo z Pardubic a na staveniště se 
dopraví po vlastní ose. Stroj musí být před započetím prací stabilizován pomocí svých 
stabilizátorů na dostatečně únosném podloží. Při manipulaci se nesmí pod břemeny ani 
v bezprostřední blízkosti nacházet žádné osoby.  

 
Časové nasazení:  

Montáž věžového jeřábu - srpen 2020 

Demontáž věžového jeřábu – květen 2021 

 

 

 

Tab. 26: Technické parametry Autojeřábu Liebherr LTM 1100 
 

Obr. 52: Autojeřáb Liebherr LTM 1100 (převzato z [47]). 
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Obr. 53: Autojeřáb Liebherr LTM 1100 (převzato z [48]). 
 

Obr. 54: Autojeřáb Liebherr LTM 1100 (převzato z [48]). 
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6.5.2 Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 

Na stavbě bude použit věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6. Bude používán jako hlavní 
stavební mechanismus stavby a bude fungovat po celou dobu realizace hrubé vrchní 
stavby. Bude sloužit k přepravě zdícího materiálu, výztuže, bednění a dalších materiálů. 
Dále bude jeřáb sloužit k přepravě materiálu po staveništi. Na stavbu bude dovezen 
v rozloženém stavu několika nákladními automobily. Jeřáb bude uzemněn pod základy, 
které budou připraveny během etapy zakládání stavby. Jeřáb bude umístěn mezi 
skládkou materiálu a realizovaným objektem a jeho délka vyložení bude 40 m. Při 
maximálním vyložení uzvedne břemeno o hmotnosti 2 650 kg. Cena pronájmu jeřábu je 
692 400 Kč  

 
Časové nasazení:  

Jeřábnické práce – srpen 2020 až květen 2021 

 

 

Tab. 27: Posouzení únosnosti a dosahu jeřábu Liebherr 110 EC-B 6 
 

 

Tab. 28: Graf kritických břemen jeřábu Liebherr 110 EC-B 6 
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Obr. 55: Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 (převzato z [49]). 
 
 

Obr. 56: Věžový jeřáb Liebherr 110 EC-B 6 (převzato z [49]). 
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6.6 Stroje pro dopravu materiálů a mechanizace 

6.6.1 Tahač Scania R 580 + návěs Schwarzmueller 

Přeprava materiálů na staveniště bude zajištěna tahačem Scania R 580 a 
návěsem Schwarzmuller. Dále zajistí přepravu rozloženého věžového jeřábu.  

 

Tab. 29: Technické parametry tahače Scania R 580 
 

Obr. 57: Tahač Scania R 580 (převzato z [50]). 
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Tab. 30: Technické parametry návěsu Schwarzmueller 

 
Obr. 58: Návěs Schwarzmueller (převzato z [51]). 

 

Obr. 59: rozměry návěsu Schwarzmueller (převzato z [51]). 
 
 

6.6.2 Tahač Scania R 580 + podvalník Goldhofer STN L3 38/80 

Tahač bude rovněž využit společně s podvalníkem Goldhofer STN L3 38/80 na 
přepravu pilotovací soupravy, pásového dozeru a hydraulického rýpadla. 

 
 
 
 



107 
 

Tab. 31: Technické parametry podvalníku Goldhofer 

Obr. 60: Podvalník Goldhofer STN L3 38/80 (převzato z [52]). 
 
 

6.6.3 Nákladní automobil MAN TGS 26.400 6x2 s hydraulickou rukou PK 

22002-EH 

Nákladní automobil převeze na stavbu betonářskou výztuž a armokoše v době, 
kdy na stavbě nebude k dispozici věžový jeřáb. Poté bude průběžně navážet stavební 
materiál ze stavebnin.  

 

Tab. 32: Technické parametry NA MAN TGS 26.400 6x2 
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Obr. 61: NA MAN TGS 26.400 6x2 (převzato z [53]). 

 

6.7 Ostatní stroje 

6.7.1 Strojní omítačka R55 

Strojní omítačka na provádění vnitřních omítek. Lze zásobovat pytlovaným 
materiálem i materiálem ze zásobníkového sila.  

Tab. 33: Technické parametry strojní omítačky R55 
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Obr. 62: Strojní omítačka R55 (převzato z [54]). 
 

6.7.2 Nivelační přístroj TOPCON AT-B4 

Nivelační přístroj bude určen k výškovému zaměření stavebních konstrukcí při 
zemních pracích a zakládání stavby. Dále bude použit při úpravě zpevněných ploch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 63: Nivelační přístroj TOPCON AT-B4 (převzato z [55]). 
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Tab. 34: Technické parametry nivelačního přístroje TOPCON AT-B4 
 

6.7.3 Rotační laser PR 30 - HVS A12 

Rotační laser bude určen k výškovému zaměření stavebních konstrukcí při 
základových, monolitických a zděných pracích. Přesnost ± 0,5 mm na 10 m. Provozní 
rozsah 2 – 500 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 64: Rotační laser PR 30 - HVS A12 (převzato z [56]). 
 

6.7.4 Okružní pila SCW 70 

Okružní pila bude určena k pracím se dřevem, OSB deskami a hraněným 
řezivem. Maximální hloubka řezu je 67 mm. Rozměry kotouče jsou 184 – 190 mm. 
Rychlostní stupeň 1: 5 800 otáček/min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 65: Okružní pila SCW 70 (převzato z [57]). 
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6.7.5 Úhlová bruska AG 230 – 27 DB 

Úhlová bruska bude určena k řezání betonářské výztuže. Při výměně kotouče 
může být použita i na betonové a cihelné materiály. Průměr kotouče 230 mm. 
Maximální hloubka řezu 68 mm.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 66: Úhlová bruska AG 230 – 27 DB (převzato z [58]). 
 

6.7.6 Akumulátorový šroubovák SFC 14 – A 

Při pomocných a doplňkových pracích bude využit AKU šroubovák SFC 14 – A. 
Vrtání a šroubování při 1 700 otáčkách/min.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 67: Úhlová bruska AG 230 – 27 DB (převzato z [59]). 
 

6.7.7 Bourací kladivo TE 500 SDS MAX 

Univerzální bourací kladivo pro sekací práce v betonu a zdivu. Frekvence 
příklepů je 3 180 příklepů/minutu. Maximální účinnost sekání 900 cm3/min.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 68: Bourací kladivo TE 500 SDS MAX (převzato z [60]). 
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6.7.8 Vrtací kladivo TE 30 – ATC/AVR 

Vrtací kladivo je určené pro těžké vrtání a sekání do betonu. Dále bude použito 
pro kotvení pomocných prvků do nosné konstrukce. Frekvence příklepů je 4 500 
příklepů/min. Příklepové vrtání je 850 otáček/min.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 69: Vrtací kladivo TE 30 – ATC/AVR (převzato z [61]). 
 

6.7.9 Bádie na beton 

Bude využita při betonování menšího množství betonu. Objem bádie činí 1 000 l, 
průměr rukávu je 200 mm a má nosnost 2 600 kg.  

 
Obr. 70: Bádie na beton (převzato z [62]). 
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6.7.10 Paletové vidle 

Věžový jeřáb bude využívat paletové vidle pro transport materiálů umístěných na 
jednotlivých paletách. Nosnost 1 500 kg.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 71: Paletové vidle (převzato z [63]). 
 

6.7.11 Paletový vozík 

Paletový vozík bude sloužit k vodorovnému přemístění palet po staveništi. Lehce 
ovladatelný a bezpečný paletový vozík s funkcí rychlozdvihu, předními kolečky a 
pogumovanou rukojetí. Úhel natáčení řídicích kol: 190°.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 72: Paletový vozík (převzato z [64]). 
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6.7.12 Ochranné prvky BOZP 

Všichni pracovníci musí nosit prvky OOPP. Jelikož se jedná i o montáž ve 
výškách musí být pracovníci jištěni proti pádu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 73: Ochranné prvky BOZP (převzato z [65]). 
 
 

6.8 Dimenzování strojů 

6.8.1 Zemní práce 

1.1 Sejmutí ornice 

Použité mechanismy: Tatra Phoenix T815 8x8, Rýpadlo-nakladač CAT 42F2,  
         Pásový dozer Caterpillar D6N 
     
Plocha sejmutí ornice: 1300 m2, mocnost 0,3 m → Objem = 381 m3 

 Cyklus nakladače:  nabrání   10 s 

    zvednutí + otočení 10 s 
    vyprázdnění  10 s 
    návrat   10 s 
      Ʃ = 50 sekund 

 Produktivita Q, m3/h: 

 (objem lopaty = 1,6 m3, nakypření KV = 1,25, efektivita KW = 0,7) 

 Q = 
3600∗1,6∗1,25∗0,7

50
 = 100,8 m3/h 
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 Odvoz, výpočet jednoho cyklu:  

nakládka - Tnak = 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑏𝑦

𝑄
 = 

18 𝑚3

100,8
 = 0,17 h 

cesta na skládku - Tc = 
𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑚

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑚/ℎ
 = 

10

30
= 0,33 h 

 (skládka vzdálená 10km, Skládka GAMO Pardubice s.r.o., Blato 304, Mikulovice) 

 vysypání – Tu = 0,1 h 

 návrat ze skládky – Tb =
𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑚

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑚/ℎ
 = 

10

50
= 0,2 h 

 CYKLUS AUTOMOBILU TT= Tnak + Tc + Tu + Tb = 0,8 h 

 Počet automobilů: 

 Počet = 
𝑇𝑡

𝑇𝑛𝑎𝑘
 =  

0,8

0,17
 = 4,7 → 5 nákladních automobilů 

 
 
1.2 Hloubení stavební jámy 
Použité mechanismy: Tatra Phoenix T815 8x8, Hydraulické rýpadlo CAT 326 F, 

       Rýpadlo-nakladač CAT 42F2 

 Objem stavební jámy:  1 945 m3 (viz. výkaz výměr situace HTÚ) 

 Cyklus rýpadla:  těžení   20 s 

    zvednutí + otočení 10 s 
    vyprázdnění  10 s 
    návrat   10 s 
    rezerva  10 s 
      Ʃ = 60 sekund 
Produktivita Q, m3/h: 

 (objem lopaty = 1,3 m3, nakypření KV = 1,25, efektivita KW = 0,7) 

 Q = 
3600∗1,3∗1,25∗0,7

60
 = 69,3 m3/h 

 Odvoz, výpočet jednoho cyklu:  

nakládka - Tnak = 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑏𝑦

𝑄
 = 

18 𝑚3

69,3
 = 0,26 h 

cesta na skládku - Tc, vysypání - Tu, návrat ze skládky - Tb,   

→ VIZ 1.1 Sejmutí ornice 

 CYKLUS AUTOMOBILU TT= Tnak + Tc + Tu + Tb = 0,89 h 

 Počet automobilů: 

 Počet = 
𝑇𝑡

𝑇𝑛𝑎𝑘
 =  

0,89

0,26
 = 3,43 →  4 nákladní automobily 

 
 
1.3 Vrtání pilot 
Použité mechanismy: Vrtná souprava BAUER BG 15H BT40, Tatra   

    Phoenix T815 8x8, Rýpadlo-nakladač CAT 427F2 



116 
 

 Objem prací:   
 

Tab. 4: Výpis pilot 

 

Celkový objem pilot: 291,22 m3 

 

 Cyklus nakladače:  nabrání   10 s 

    zvednutí + otočení 10 s 
    vyprázdnění  10 s 
    návrat   10 s 
      Ʃ = 40 sekund 

 Produktivita Q, m3/h: 

 (objem lopaty = 1,6 m3, nakypření KV = 1,25, efektivita KW = 0,7) 

 Q = 
3600∗1,6∗1,25∗0,7

40
 = 126 m3/h 

 Odvoz, výpočet jednoho cyklu:  

nakládka - Tnak = 
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑘𝑜𝑟𝑏𝑦

𝑄
 = 

18 𝑚3

126
 = 0,14 h 

cesta na skládku - Tc = 
𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑚

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑚/ℎ
 = 

10

30
= 0,33 h 

(skládka vzdálená 10km, Skládka GAMO Pardubice s.r.o., Blato 304, Mikulovice)

 vysypání – Tu = 0,1 h 

 návrat ze skládky – Tb =
𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑚

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑘𝑚/ℎ
 = 

10

50
= 0,2 h 

 CYKLUS AUTOMOBILU TT= Tnak + Tc + Tu + Tb = 0,77 h 

 Počet automobilů: 

 Počet = 
𝑇𝑡

𝑇𝑛𝑎𝑘
 =  

0,77

0,14
 = 4,5 → 5 nákladních automobilů 
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6.8.2 Zakládání 

2.1 Betonáž pilot 
 
Použité mechanismy: Autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Setter C3 AM 9

    objem bubnu 9 m3, Autočerpadlo Mercedes Benz Actros + 
    Schwing Stetter S 36 X dopravní objem 17,4 m3/h 

Potřebný beton: C 25/30 XC2 XA1 – S3 
Betonárna:  společnost CEMEX Pardubice s.r.o.; Semtín 102 Pardubice 

    (vzdálenost 3 km) 

 Objem výkonu: → VIZ 1.3 Vrtání pilot 

    → Objem = 291,22 m3 

 Cyklus:   zpracovatelnost betonu: TMAX = 1,5 h 
   primární doprava: 

   T1 = 
𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡
 = 

3

30
 = 0,1 h 

   sekundární doprava: 

   T2 = 
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚í𝑐ℎá𝑣𝑎č𝑒

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 č𝑒𝑟𝑝á𝑛í
 = 

9

17,4
 = 0,51 h 

   + zpracování = 5 min = 0,08 h 

   + manipulaci = 5 min = 0,08 h 

 

Doba cyklu nesmí převýšit dobu zpracovatelnosti betonové směsi! 

  TMAX   ˃     T = T1+ T2+ zpracování + manipulace 
  1,5 h     ˃      0,77 h  → VYHOVUJE 
 
 
2.2 Betonáž podkladního betonu 
Použité mechanismy: Autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Setter C3 AM 9

    objem bubnu 9 m3, Autočerpadlo Mercedes Benz Actros + 
    Schwing Stetter S 36 X dopravní objem 17,4 m3/h 

Potřebný beton: C 16/20 XC2 XA1 – S3 
Betonárna:  společnost CEMEX Pardubice s.r.o.; Semtín 102 Pardubice 

    (vzdálenost 3 km) 

 Objem výkonu: → Celková plocha 984 m2 → tloušťka 0,1 m → 

    → Objem = 98,4 m3 

 Cyklus:   zpracovatelnost betonu: TMAX = 1,5 h 
   primární doprava: 

   T1 = 
𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡
 = 

3

30
 = 0,1 h 

   sekundární doprava: 

   T2 = 
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚í𝑐ℎá𝑣𝑎č𝑒

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 č𝑒𝑟𝑝á𝑛í
 = 

9

17,4
 = 0,51 h 

   + zpracování = 5 min = 0,08 h 

   + manipulaci = 5 min = 0,08 h 
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Doba cyklu nesmí převýšit dobu zpracovatelnosti betonové směsi! 

  TMAX   ˃     T = T1+ T2+ zpracování + manipulace 
  1,5 h     ˃      0,77 h  → VYHOVUJE 
 
2.3 Betonáž ŽB desky 

        Použité mechanismy: Autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Setter C3 AM 9

    objem bubnu 9 m3, Autočerpadlo Mercedes Benz Actros + 

    Schwing Stetter S 36 X dopravní objem 17,4 m3/h 

Potřebný beton: C 25/30 XC4 XA2 XF1 – S3 
Betonárna:  společnost CEMEX Pardubice s.r.o.; Semtín 102 Pardubice 

    (vzdálenost 3 km) 

 Objem výkonu: → Celková plocha 837,49 m2 → tloušťka 0,30 m → 

    → Objem = 295,12 m3 

 Cyklus:   zpracovatelnost betonu: TMAX = 1,5 h 
   primární doprava: 

   T1 = 
𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡

𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡
 = 

3

30
 = 0,1 h 

   sekundární doprava: 

   T2 = 
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑑𝑜𝑚í𝑐ℎá𝑣𝑎č𝑒

𝑟𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 č𝑒𝑟𝑝á𝑛í
 = 

9

17,4
 = 0,51 h 

   + zpracování = 5 min = 0,08 h 

   + manipulaci = 5 min = 0,08 h 

 

Doba cyklu nesmí převýšit dobu zpracovatelnosti betonové směsi! 

  TMAX   ˃     T = T1+ T2+ zpracování + manipulace 
  1,5 h     ˃      0,77 h  → VYHOVUJE 
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Časový plán pro bytový dům v Ohrazenicích jsem vytvořil v programu Contec. 
Výstupem z programu je časový plán, který jsem přiložil jako přílohu P6_ČASOVÝ 
PLÁN. Pracovní dobu jsem stanovil na 8 hodin denně. Práce na objektu začnou 22. 5. 
2020 a skončí 9. 11. 2021. Do programu Contec jsem zadával hodnoty množství a 
normohodin z rozpočtu vytvořeném v programu BuildpowerS.  
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Položkový rozpočet pro hlavní stavební objekt byl vytvořen ve studentské verzi 
programu BuildpowerS. Položkový rozpočet je vložen do přílohy P8_POLOŽKOVÝ 
ROZPOČET SO01. Dále jsem v programu Contec vytvořil graf potřeby pracovníků a 
vložil jej do přílohy P7_GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ. 
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9.1 Obecné informace 

9.1.1 Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby : Novostavba bytového domu Ohrazenice  

Místo stavby : k.ú. Ohrazenice, st.p.č. 111/10, 111/24  

  Ohrazenice, 533 53 

Kraj : Pardubický 

Investor : Nové Ohrazenice s.r.o. 

  Choťáňky 166 

  290 01 Poděbrady 

 

  Ing. Pavel Louda 

  E-mail: pavel@louda.cz 

 

Projektant : SANTIS a.s. 

   Brněnská 126/38 

   591 39 Žďár nad Sázavou 

   Tel.: 566 691 370-1 

    

   Ing. Zdeněk Tulis 

   Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

     

Zhotovitel : (bude určen na základě výsledků výběrového řízení) 

Zahájení stavby : květen 2020 

Dokončení stavby : listopad 2021 

 

9.1.2 Základní údaje o stavbě 

 
 Záměrem investora je výstavba nového bytového domu v nezastavěné části 
města Pardubice v městské části Ohrazenice. Místo určené pro výstavbu bytového 
domu je určeno uzemním plánem města Pardubice a to na severní straně města. 
Objekt je navržený na stavebních pozemcích č. 111/10 a 111/24 – katastrální území 
Ohrazenice. Celková plocha pozemku činí 7550 m2, zastavěná plocha navrženým 
objektem činí 990 m2, výměra zpevněných ploch je celkem 1800 m2. Má přibližně 
obdélníkový tvar orientovaný sever – jih. Na severní straně sousedí stavební pozemek 
s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy, na západní straně navazuje na 
plánovanou výstavbu plochy se zástavbou vícepodlažních obytných domů a pozemky 
základní školy. Na jihu a východě sousedí se stavebním pozemkem ploch zemědělské 
výroby. Na jižní straně je stavební pozemek oddělen od zemědělských ploch místní 
vodotečí (Panská svodnice) a remízkem tvořeným střední a vzrostlou zelení na březích 
této vodoteče. 
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 Hlavní příjezdová cesta k bytovému domu bude z ulice U Sportovní školy. 
Hlavní vstup do objektu je orientovaný na východní stranu. Kolem hlavní budovy bude 
zbudována silniční komunikace s přilehlou pěší komunikací. V blízkosti bytového 
domu se bude nacházet i parkovací stání pro uživatele bytového domu.  
 
Půdorysné rozměry :  půdorys přibližně obdélníkového tvaru  

45,5 x 21,5 m 

Výška objektu:  +15,51 m 

Počet podlaží:  5 nadzemních 

    1 podzemní  

Zastavěná plocha:   990,0 m2  

Užitná podlahová plocha:  3634 m2  

Plocha pozemku:   7550 m2 

 

9.1.3 Základní údaje o procesu 

Technologický předpis je zpracován na etapu provádění vrtaných pilot 
s výpažnicemi. Založení stavby je řešeno na pilotových základech o rozměrech 600, 
900, 1 000 a 1 300 mm. Piloty jsou vetknuty do únosného podloží tvořeného horninou 
R4, předpokládaná hloubka vetknutí je minimálně 2 m. Celkem je navrženo 67 pilot. 
Délka pilot je proměnlivá. Piloty jsou vrtány rotačně pomocí příslušných vrtných 
nástrojů, které jsou opatřeny řezacími destičkami nebo vrtnými zuby. Pažení vrtů bude 
pomocí ocelových výpažnic, do kterých se osadí armokoš z betonářské výztuže 
B500B. Poté se pilota vyplní betonem C25/30 třídou prostředí XA2 – XC4 – XF1, 
konzistence čerstvého betonu S3, který bude na staveniště transportován 
autodomíchávači. Poté se vrtnou soupravou vytáhne z vrtu ocelová výpažnice.  

 

9.2 Připravenost staveniště a převzetí pracoviště 

9.2.1 Připravenost staveniště 

Staveniště je kompletně oploceno, jižní a východní strana mobilním oplocením 
výšky 2,0 m, západní a severní strana stávajícím oplocením výšky 2,0 m. V místě 
výjezdu a vjezdu a na staveniště je umístěna uzamykatelná brána, na které jsou 
zavěšeny výstražné značky upozorňující nepovolané osoby i pracovníky na pohyb 
vozidel a pravidla pro pohyb na staveništi. Zařízení staveniště tvoří obytné kontejnery, 
hygienické zázemí, skladovací kontejnery, zpevněné plochy pro skladování materiálů 
a kontejnery pro ukládání odpadů. Staveniště je přípojkami napojeno na inženýrské 
sítě. Je zásobováno pitnou vodou, elektrickou energií a je napojeno odvodňovacím 
systémem na kanalizační síť. U výjezdu je mycí linka MobyDick pro umytí kol a 
podvozků kolových automobilů při výjezdu ze staveniště.  

 

9.2.2 Převzetí a připravenost pracoviště 

 Před samotným prováděním technologické etapy zakládání musí být 
dokončeny veškeré výkopové práce na stavební jámě. Stavební jáma bude 
vyspádovaná 1% směrem k západní straně z důvodu hromadění srážkových vod na 
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pláni a bude vytvořen sjezd do stavební jámy. Geotechnik spolu se stavbyvedoucím a 
technickým dozorem stavebníka (TDS) provede kontrolu únosnosti základové spáry 
statickou zatěžovací zkouškou. Dle projektové dokumentace musí být povrch 
pilotovací roviny zhutněn na EDEF2 = 70 MPa. Zkontrolují také výškovou polohu 
hlavních geometrických bodů jámy, její rozměry a rovinatost v rastru 3x3 m s 
povolenou odchylkou +30 a -50 mm od požadované výškové úrovně. Dohlédnou na 
vytyčení polohy inženýrských sítí a jednotlivých pozic vrtů pro piloty geodetem. Bude 
sepsán protokol o zaměření a vytyčení stavby, o výsledcích zkoušek a o převzetí 
pracoviště. Po odstranění případných vad na předcházejících pracích, souhlasu a 
podpisu protokolu od všech výše zmíněných zúčastněných stran můžou práce na 
vrtaných pilotách začít. 
 

9.3 Materiál, doprava, skladování 

9.3.1 Materiál 

Tab. 4: Výpis pilot 

Tab. 35: Vytěžená zemina nakypřená 
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Tab. 36: Beton pro piloty 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 37: Výztuž pilot 

 
 

9.3.2 Primární doprava 

K odvozu zeminy ze staveniště bude sloužit třístranný sklápěč Tatra T815. Beton 
třídy C25/30 třídy prostředí XA2 – XC4 – XF1 bude na stavbu dovezen 
autodomíchávačem Volvo FM12 + Schwing Stetter C3 AM 9. Autodomíchávač zajistí 
betonárka, ze které bude dovážena betonová směs. Je nutné dbát na co nejrychlejší 
dopravu betonové směsi na místo určení. Dále musí být zaručena kontinuálnost 
dodávky, aby nedošlo k přerušení prací. Autodomíchávač bude na stavbu dovážet 
betonovou směs dle závazné domluvy se stavbyvedoucím, avšak nejpozději dva dny 
předem. Doprava betonových směsí z betonů bude zajištěna z místní betonárny 
společnosti CEMEX s.r.o. Vzdálenost činí 3 km a celková doba dopravy je 6 minut.  

Betonářskou výztuž na stavbu doveze nákladní automobil MAN TGS 26.400 6x2. 
Výztuž bude dovážena z nedalekého Hradce Králové z firmy Ferona a.s., která má zde 
sklad materiálu. Vzdálenost mezi skladem materiálu a staveništěm je 24,6 km. Trasa 
je plánována převážně po silnicích první třídy. Předpokládaná doba dopravy je 23 
minut.  
 Souprava pro vrtání pilot Bauer BG 15H bude zapůjčena od firmy STAVEX TOP 
CZ s.r.o. Na stavbu bude dopravena pomocí tahače Scania R580 a návěsu Goldhofer 
STZ-L4-45/80A F1. Trasa z Olomouce bude dlouhá 151 km a bude trvat přibližně 2 
hodiny a 18 minut. Přeprava bude probíhat v ranních hodinách z důvodu nízkého 
provozu.  
 Veškeré dopravní trasy jsou řešeny v kapitole 2.4 Dopravní trasy pro hlavní 
stavební mechanismy. 
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9.3.3 Sekundární doprava 

Pro nakládání vytěžené zeminy a manipulaci s armokoši bude využit kolový 
rýpadlo-nakladač CAT 427F2, který bude nakládat a odvážet vytěženou zeminu na 
skládku, která je na stavbě.  

Ocelové pažnice, které zajišťují stabilitu vrtu, budou do vrtu instalovány pomocí 
vrtné soupravy Bauer BG 15H BT40. Těženou zeminu z vrtu oklepe vrtná souprava ze 
šneka nad terénem, kde ji dále bude zpracovávat rypadlo-nakladač. Vrtná souprava 
také zajistí vytažení ocelových pažnic z vrtu po betonáži.  
 

9.3.4 Skladování 

Část sejmuté ornice bude umístěna na skládce zeminy v západní části 
staveniště. Výška násypu bude maximálně 1,5 m a svah bude vytvořený pod úhlem 
45°. Ostatní vytěžená zemina bude nakládána na nákladní automobil Tatra T815 a 
odvážená na skládku zeminy firmy GAMO Pardubice s.r.o. Vzdálenost skládky od 
stavby je 10,1 km a doba dojezdu je 11 minut. Armokoše budou skladovány na 
zpevněné ploše, kde budou podloženy dřevěnými hranoly 100 x 100 mm. Pracovní 
nářadí bude uskladněno v uzamykatelných skladovacích kontejnerech.   

 

9.4 Pracovní podmínky 

9.4.1 Obecné pracovní podmínky 

 Během provádění stavebně technologické etapy vrtaných pilot je zajištěn 
přístup ke všem odběrným místům vody a elektrické energie. Staveniště je napojeno 
přípojkami na rozvody elektrická energie, vodovodu a kanalizace. Na staveništi je pro 
pracovníky umístěna šatna se sociálním zázemím a uzamykatelný kontejner pro 
skladování nářadí a pomůcek.  
 Vjezd na staveniště je umístěn z jižní strany z ulice U Sportovní školy. Východní 
a jižní strana staveniště je oplocena mobilním oplocením výšky 2,0 m, severní a 
západní je oplocena stávajícím oplocením. Výjezd a vjezd na staveniště je přes 
uzamykatelné brány šířky 7 m po příjezdové komunikaci ze zhutněného štěrku. 
Vnitrostaveništní komunikace tvoří zpevněné pojízdné plochy o šířce 7,0 m. Na 
staveništi jsou také zhotoveny zpevněné, odvodněné a označené skládky pro ukládání 
materiálu.  

Délka pracovní směny je stanovena na 8 hodin a to od 7:00 do 15:30. Z důvodu 
nadměrného hluku při pilotáži nejsou investorem povoleny práce nad rámec pracovní 
doby. Po ukončení pracovní směny se odstaví a odpojí veškeré stroje a zařízení. 
Pracovníci provedou úklid pracoviště. Všichni pracovníci podílející se na pilotáži musí 
být proškoleni BOZP. Vedoucí pracovní čety provede kontrolu pracoviště, ujistí se, že 
je uzavřen přívod vody, odpojena elektronická zařízení. Pod stavební stroje se umístí 
plechové nádoby pro zachycení odkapávaných olejů.  

 

9.4.2 Klimatické podmínky 

Vrtané piloty jsou plánovány dle harmonogramu z Contecu na červen a červenec 
2020.  Průměrná teplota v těchto měsících se pohybuje okolo +14 až +16 °C. Stavební 
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práce je nutné přerušit v případě, že nastane trvalý déšť, bouřky nebo pokud klesne 
teplota vzduchu pod +5 °C. V těchto měsících by teplota neměla klesnout pod +5 °C a 
není tedy nutné navrhovat opatření. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s, jinak budou 
práce přerušeny.  

 

9.5 Personální obsazení 

Pracovní čety musí být proškoleny plánem BOZP, požární bezpečnosti a o 
ochraně životního prostředí.  Na prováděné práce musí během realizace dohlížet 
stavbyvedoucí, vrt mistr, případně mistr. Všichni pracovníci jsou povinni při práci 
používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Obsluhu strojů mohou provádět pouze 
kvalifikované osoby s platnými průkazy.  

Tab. 38: Složení pracovní čety 
 

9.6 Stroje, nářadí, pracovní pomůcky 

9.6.1 Hlavní strojní mechanismy 

1x vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 
1x rypadlo-nakladač CAT 427F2 
1x autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Setter C3 AM 9 
5x třístranný sklápěč TATRA T815 
1x Scania R580 a návěs Goldhofer STZ-L4-45/80A F1 
1x nákladní automobil MAN TGS 26.400 6x2 

9.6.2 Drobné stroje a nářadí 

- nivelační přístroj TOPCON AT - B4 
- rotační laser PR 30 – HVS A12 
- kalové čerpadlo SIGMA 50 – GFHU – 105 – 70 – LN 
- lať, stativ, metr, pásmo, olovnice, vytyčovací kolík, reflexní sprej, vázací kleště 
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9.6.3 Ochranné pracovní pomůcky 

Pracovníci musí být oblečeni do pracovního oděvu. Dále musí být vybaveni 
reflexní vestou s označením příslušné firmy, pro kterou pracují, rukavicemi a pracovní 
helmou. Obuv musí mít vyztuženou ocelovou špičkou. Při pracích v bezprostřední 
blízkosti vrtné soupravy nutno použít ochranu sluchu pomocí špuntů do uší, či 
sluchátek.  

 

9.7 Pracovní postup 

9.7.1 Vytyčení pilot 

Před zahájením prací zkontroluje stavbyvedoucí s technickým dozorem 
stavebníka (TDS) provedení výkopu stavební jámy, rozměry, svahování, sjezd a 
únosnost základové spáry. Pokud je vše v pořádku, mohou začít vytyčovací práce. 
Geodet za pomocí totální stanice vytyčí přesnou polohu všech pilot a označí je 
dřevěným kolíkem a reflexním značkovacím sprejem. Dřevěný kolík musí koukat nad 
úrovní terénu. Před zahájením vrtání je vhodné vyznačit osy piloty pomocí dalších 
vytyčovacích kolíků. Při pohybu ve stavební jámě je nutné dbát zvýšené opatrnosti, 
aby nedošlo k zaražení či posunu značek. Začátek provádění pilot je dle 
harmonogramu plánovaný na 10. 6. 2020.   

 

Obr. 74: Dřevěný vytyčovací kolík (foto autor). 
 

9.7.2 Vrtání pilot 

V první fázi před zahájením vrtání se musí kompletně zkontrolovat vrtná 
souprava jako celek. Ověřit správnost průměru vrtacích nástrojů a jejich osazení. Vrty 
se pro piloty betonované na místě provádějí technologií rotačního vrtání. Hlavním 
vrtným nástrojem je vrtný hrnec (šapa). V případě výskytu tvrdého podloží, převážně 
pak u konce pilot lze vrtný hrnec vyměnit za vrtací korunky. 
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a) vrtný hrnec 
b) vrtná korunka 
1) vrtná tyč 
2) ovládání vyklápění dna 
3) vrtný hrnec 
4) dno vrtného hrnce s řezacími zuby 
5) centrátor 
9) řezací zuby 
 
 
a)   b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 75: Vrtný hrnec a vrtná korunka (převzato z [66]). 
 
 
Vrty budou dosahovat hloubky 5,6 a 7,2 m. Jejich hloubka bude během provádění 

měřena hloubkoměrem vrtné soupravy. Pomocí zabudovaného digitálního sklonoměru 
ve vrtné soupravě bude kontrolována svislost vrtu. Vrt se bude pažit pomocí ocelových 
výpažnic. První pažnice je v dolní části opatřena korunkou. S průběžným hloubením 
vrtu se vlivem tlačení posunuje i pažnice. Následující pažnice přidává vrtná souprava. 
Pažnice jsou v dosahu vrtné soupravy. Na toto místo je dopraví rypadlo-nakladač CAT 
427F2.  Pažnice se spojují pomocí šroubů po celém obvodě. Přidávání pažnic probíhá 
až do požadované hloubky piloty. Nad pilotovací rovinou bude pažnice koukat 
s přesahem 100 mm. Tím se zamezí sesunutí okolních zemin do vrtu.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 76: Ocelové pažnice (foto autor). 
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 Postup provádění pilot je zobrazen v příloze P5_SCHÉMA POSTUPU 
PILOTOVACÍ SOUSTAVY. Piloty se budou provádět od největších průměrů až 
k nejmenším průměrům. Před zahájením prací se vrtný nástroj ustaví nad středem 
piloty. Odstraní se hlavní vytyčovací dřevěný kolík a vrtný nástroj se společně s pažnicí 
spustí na pilotovací rovinu. Zkontroluje se svislost pilot a může začít samotné vrtání. 
Svislost se kontroluje před navrtáním vrtu a v hloubce 1 m. Správný proces vrtání 
kontroluje stavbyvedoucí a vrtmistr. Postup vrtání musí probíhat bezpečně, aby 
nedošlo k poškození okolních pilot. Vytěžená zemina z vrtu se pomocí kroutivého 
pohybu a prudkým rázem vyklepe v blízkosti vrtu. Odtud vytěženou zeminu odveze 
rypadlo-nakladač na skládku zeminy v západní části staveniště.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 77: Vrtání pilot (převzato z [67]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 78: Zahájení vrtání pilot (foto autor). 
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9.7.3 Čištění vrtu 

Z hlediska provedených hydrogeologických průzkumů se nepředpokládají 
průsaky podzemní vody do vrtů ani podzemní voda. Po vyvrtání vrtu na požadovanou 
hloubku piloty, až na povrch skalního podloží, musí dojít k očištění dna vrtu. Při nízkých 
otáčkách a při malém přítlaku se pomocí vrtného hrnce s rovným dnem provede čištění 
vrtu. Poté se pomocí laserového dálkoměru přeměří délka piloty a porovná se 
s požadovanou délkou vrtu uvedenou v projektové dokumentaci.  
 

9.7.4 Osazování armokošů 

Na stavbu se armokoše dodají již kompletně zhotoveny z firmy Ferona a.s. 
z Hradce Králové. Je použita betonářská výztuž B500B. Celková hmotnost armokošů 
je 9,8 tun. Krytí výztuže je dle projektové dokumentace stanoveno na 50 mm a zajistí 
jej distanční podložky, které budou na výztuž osazeny již ve výrobně. Předepsané krytí 
je počítáno včetně tloušťky stěny pažnice. Armokoše se budou skladovat na skládce 
materiálu v bezprostřední blízkosti pilotovací roviny. Podloženy budou dřevěnými 
hranoly 100 x 100 mm. Každý kus bude označen štítkem s označením příslušné piloty 
dle projektové dokumentace. Rypadlo-nakladač CAT 427F2 bude jednotlivě převážet 
armokoše k pilotovací soupravě dle potřeby. Vrtná souprava pomocí háku zahákne 
armokoš a vyzdvihne jej do svislé polohy. Poté se přemístí nad střed vrtu a s opatrností 
spustí dovnitř, do vrtu. Při manipulaci se musí z důvodu deformace a poničení dbát 
zvýšené opatrnosti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 79: Osazení armokoše do vrtu (převzato z [67]). 
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Obr. 80: Uskladnění armokošů (foto autor). 

9.7.5 Betonáž pilot 

 Beton pro provádění pilot bude použit C25/30 s třídou prostředí XA2 – XC4 – 
XF1. Beton bude dovážen z nedaleké betonárky CEMEX s.r.o., která je vzdálená 3 km 
od stavby. Betonáž se musí vždy naplánovat tak, aby proběhla bezprostředně po 
ukončení vrtání konkrétní piloty a osazení armokoše. Betonáž musí probíhat za sucha. 
Betonová směs se do vrtu ukládá pomocí koryt autodomíchávačů skrz usměrňovací 
rouru umístěnou v pažnici, která bude zavěšena na lanech vrtné soupravy. 
Usměrňovací roura zabezpečuje rovnoměrné rozmístění betonové směsi a zamezuje 
volnému pádu betonu.  Průměr roury je maximálně 0,6x vnitřní průměr armokoše. 
Výška hlav pilot bude betonovaná po výšku srovnávací roviny. Hlavy pilot budou 
přebetonovány o 300 mm. Po vybetonování se uváže armokoš na teleskop soupravy 
a začne vytahování ocelových pažnic. Otáčením vlevo a vpravo probíhá pozvolné 
vytahování ocelových pažnic. Během vytahování pažnic musíme sledovat výšku 
betonu, zda nedochází k výraznému sednutí. Dojde-li k sednutí betonové směsi, musí 
se doplnit na požadovanou výšku. Po vytažení všech dílů pažnic se zkontroluje poloha 
armokoše. Provede se vyhlazení povrchu hlav pilot ocelovým hladítkem. 
Technologický postup se opakuje u každé piloty. Vždy se u nové piloty musí ověřit její 
požadovaný průměr, délka, příslušný armokoš a poloha.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 81: Betonáž pilot, vytahování pažnic (převzato z [67]). 
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Obr. 82: Betonáž pilot (foto autor). 
 

9.7.6 Dokončovací práce 

 Po dokončení všech pilot začnou práce na začištění základové spáry. Provede 
se násyp tloušťky 150 mm, na který přijde podkladní beton C16/20 - XC0 tl. 100 mm. 
Na pilotách je posazena ŽB vana z betonu C25/30 - XA2 - XC4 - XF1, tl. 300mm se 
základovou spárou -1,3 m pod R. T. s tím, že kvalita základové spáry se předpokládá 
v zemině CS sanované 20 cm kamenitopísčitým materiálem s únosností Rdt ³ 150 kPa 
rovnoměrně v celé ploše, přičemž platí, že v celém rozsahu stavby musí být základová 
spára v jednotné kvalitě ručně začištěná. Horní upravená hrana pilot je ve stejné výšce 
jako horní hrana podkladního betonu.  

 

9.8 Jakost a kontrola kvality 

Kontrola jakosti a kvality je podrobně řešena v kapitole č. 10 Kontrolní a zkušební 
plán pro vrtané piloty.  

9.8.1 Vstupní kontroly 

- kontrola projektové dokumentace 
- kontrola připravenosti a převzetí pracoviště 
- kontrola předchozích prací 
- kontrola skladování materiálu 
- kontrola pracovníků 
- kontrola strojní sestavy 
 



136 
 

9.8.2 Mezioperační kontroly 

- kontrola klimatických podmínek 
- kontrola ocelových pažnic 
- kontrola vytyčení pilot 
- kontrola provádění vrtů 
- kontrola usazení armokošů 
- kontrola dodávané betonové směsi 
- kontrola betonování pilot 
- kontrola ochrany betonové směsi 
- kontrola úpravy hlav pilot 
 

9.8.3 Výstupní kontroly 

- kontrola polohy pilot 
- kontrola pevnosti betonu 
- kontrola únosnosti pilot 
 

9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Všichni pracovníci musí během stavebních prací dodržovat plán BOZP. Musí 
být řádně proškoleni a seznámeni s postupem prací. Povinností všech pracovníků je 
užívání OOPP. Dále musí dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou seznámeni s polohou 
lékárničky pro poskytnutí první pomoci, která bude umístěna v buňce stavbyvedoucího 
a šatnách pracovníků. Také je nutné seznámit pracovníky s umístění přenosného 
hasicího přístroje a jeho použití. Během realizace řešené technologické etapy se musí 
všechny osoby na staveništi řídit zejména požadavky: 
  
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího nařízení vlády č. 136/2016 
Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. které stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. který stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
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9.9.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně doplňujícího nařízení vlády 

č. 136/2016 Sb. 

Poznámka:  
Citovaný text právního předpisu je vyznačen kurzívou.  
Aplikace na řešenou technologickou etapu vrtaných pilot je psána běžným textem. 
 
Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště  
Část I, bod 1a 

Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co 
nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

 
Mé řešení:  
 Východní a jižní část zařízení staveniště bude oplocena mobilním oplocením F2 
Euro 3,5 m, do výšky 2,0 m. Severní a západní strana zařízení staveniště bude 
oplocena stávajícím oplocením z pletiva výšky 2 m. Plot bude zřízen z důvodu zákazu 
vstupu nepovolaným osobám na staveniště. Plot bude uložen na betonových 
základových patkách. Do oplocení u vjezdu a výjezdu budou vsazené dvě brány o 
šířce 7,0 m s kolečky pro snadnější manipulaci po zpevněné ploše. Délka mobilního 
oplocení bude 170 m.  
 
 
Část I, bod 2 
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i 
za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
 
Mé řešení:  
 Na bránách u vjezdu a výjezdu ze staveniště budou umístěny výstražné a 
informační tabule zamezující vstup neoprávněných osob. Oprávněné osoby jsou při 
vstupu informovány o možném nebezpečí úrazu a povinnosti používat ochranné 
pracovní prostředky.  Neoprávněné osoby mají zakázaný vstup na staveniště a musí 
vyčkat příchodu stavbyvedoucího. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 83: Informační a výstražná tabule (převzato z [29]). 
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Část I, bod 6 
 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis. 

 

Mé řešení:  
 Stavební komunikace bude stavbyvedoucí průběžně kontrolovat a v případě 
nedostatku štěrkového podloží bude komunikace dosypána a zhutněna. Průběh 
kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku. Na stavbě budou probíhat pouze 
denní práce, tj. od 7:00 do 15:30 hodin, a proto se neuvažuje s umělým osvětlením 
stavby.  

 
 

Část I, bod 8 
 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 
popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 
Mé řešení:  

Chodci musí dbát zvýšené opatrnosti v celém areálu. Velké stroje musí být 
opatřeny signálním zařízením během couvání vozidla. Dále je důležité nepohybovat 
se v okolí velkých strojů v provozu (pilotovací souprava, rypadlo-nakladač 
autodomíchávač, nákladní automobil apod.), není-li to nezbytně nutné. Všichni 
pracovníci musí používat ochranné helmy, vhodný pracovní oděv, obuv a další OOPP. 
Při skládání materiálu se osoby nesmí pohybovat v blízkosti skládaného břemene. 

 
 

Část II, bod 1 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena 

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

 
Mé řešení:  

V rámci staveniště budou osazeny tři rozvaděče elektrické energie. Veškeré 
rozvody budou vedeny v chráničkách, aby nedošlo k poškození těžkou technikou. 
Hlavní vypínač bude označen nápisem a s jeho umístěním budou seznámeny všechny 
osoby pohybující se na staveništi. Rozvaděče budou sloužit k napájení elektrických 
strojů a nářadí. Staveništní rozvaděče musí být pravidelně kontrolovány a 
podrobovány revizi.  

 
 

Část III, bod 7 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
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zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

 
Mé řešení:  

 Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s, jinak budou práce přerušeny.  Nastanou-
li zvláštní geologické podmínky (např. sesuv půdy, objevení spodní vody či skalní 
podloží v neočekávané hloubce), musí stavbyvedoucí přerušit prováděné práce a 
vyčkat na posouzení geologa.  

 
 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
Část I, bod 1 a 2 
 1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních 
vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek.  
 2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 
pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 
pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
 
Mé řešení:  
 Obsluha strojů vjíždějících na staveniště musí být seznámena s místními 
podmínkami a potvrdí to podpisem do protokolu o školení. NA při skládání materiálu 
musí být vždy stabilizován stabilizátory, kterými je vybaven.  
 
 
Část II, bod 1,2, 3 a 5 
 1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 
vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
 2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v 
takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 
nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
Mé řešení:  
 Stavební stroje budou na pilotovací rovinu sjíždět připraveným sjezdem. Strojníci 
všech strojů pohybujících se na staveništi musí mít vždy přehled o ostatních strojích a 
dbát zvýšené opatrnosti. Při nakládání zeminy k odvozu musí být náklad rovnoměrně 
rozložen po celé korbě auta. 
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Část XV, bod 1 až 10 
 1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 
pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 
používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v 
návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 
 2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 
prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného 
vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené 
bližší požadavky. 
 3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 
fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
 4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 
zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 
 5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 
pevném podkladu, bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu 
pohybu. 
 6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
 7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj 
i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 
 8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 
jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
 9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční 
manipulaci s břemeny. 
 10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní 
fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 
Mé řešení:  
 Během dopravy vrtné pilotovací soupravy se na podvalníku, ani v kabině 
soupravy nesmí nacházet žádní pracovníci. Vrtná souprava bude k podvalníku 
připevněná pomocí kurt a zajištěná proti posunutí. Při navádění musí stát pracovník 
v dostatečném odstupu od stroje a musí být v zorném poli řidiče. Navádějící 
pracovníci musí mít reflexní vesty.   
 
 
Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Část IV, bod 1 až 11 
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 1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 
jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 
stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 
neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

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

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

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 
podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná 
zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití 
těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 
prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 
ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého 
prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

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

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

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

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

 
Mé řešení:  
 Během provádění pilotovacích prací se nikdo nesmí pohybovat v ohroženém 
prostoru, tj. maximální vzdálenost stroje + 2 m. Nutno dodržovat všechny tyto 
vypsané body. 
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Část IX 2, bod 1, 2, 3 a 4 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

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

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

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

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 
stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla. 
 
Mé řešení:  
 Betonáž pilot z autodomíchávače bude probíhat pomocí usměrňovací roury a 
výložníku přímo do piloty. Díky usměrňovací rouře bude směs rovnoměrně ukládána 
a zabrání tak volnému pádu betonu. Betonová směs může být ukládána z maximální 
výšky 1,5 m. 
 

9.9.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

Část II, bod 1 
 Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 
odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 
umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu 
s požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 
pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními 
předpisy. 
 
Mé řešení:  

Všichni pracovníci musí nosit prvky OOPP. Především pak pevnou pracovní 
obuv, reflexní vestu, pracovní oděv a pracovní rukavice.  
 
 

9.10 Ekologie 

 Během provádění vrtaných pilot se nepředpokládá negativní dopad na životní 
prostředí. Všichni účastníci výstavbového procesu by měli co nejvíce minimalizovat 
produkci prachu, hluku a vibrací. Stroje využívající spalovací motory musí mít platné 
emisní zkoušky, v případě prováděné kontroly je nutné tyto dokumenty doložit.  Kvůli 
vzniku hluku a vibracím je stanovená pracovní doba pro provádění pilot od 7:00 do 
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15:30 hodin. Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (novela č. 241/2018 Sb.) se stanoví 
povolený hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb od staveništního hluku 
v době mezi 7–21 hod a to 65 dB. Tento hygienický limit se bude v pravidelných 
intervalech měřit a jeho hodnota 65 dB nesmí být překročena. 
 Odpady vzniklé během stavby budou tříděny do patřičných popelnic a 
kontejnerů (viz příloha P4_ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ) a budou pravidelně vyváženy. 
Veškeré nakládání s odpadním materiálem se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb., 
(novela č. 223/2015 Sb., a 225/2017 Sb.), Zákonem č. 541/2020 Sb., Zákon o 
odpadech. 
 

Materiál Kód Klas. Způsob likvidace 

  

Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku 

Dřevo 17 02 01  O Odvoz do spaloven 

Izolační materiál 17 06 04 O Odvoz na skládku 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O Odvoz 

Obaly obsahující zbytky 
nebezp. látek 

15 01 10 N Odvoz na skládku 

Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01  O Odvoz na skládku 

Plasty 17 02 03 O Odvoz na skládku, recyklace 

Sklo 17 02 02 O Odvoz na skládku 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

17 09 04  O Odvoz na skládku 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O Odvoz na skládku 

Tašky a keramické 
výrobky 

17 01 03 O Odvoz na skládku 

Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz do sběrny surovin 

O - OSTATNÍ ODPAD    
N – NEBEZPEČ. ODPAD    

Tab. 1: Třídění odpadů 
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č. 

název 
kontroly 

popis kontroly 
způsob 

kontroly 
měřící 

parametr 
zdroj 

kontrolu 
provede 

četnost 
kontroly 

záznam 
výsledek 
kontroly 

kontrolu 
provedl 

kontrolu 
prověřil 

kontrolu 
převzal 

V
ST

U
P

N
Í 

 

1 
projektové 

dokumentace 

kontrola 
správnosti, úplnosti 

a platnosti PD 
vizuálně - 

vyhl. č. 
405/2017 Sb. 

vyhl. 268/2009 
Sb. ČSN 75 

5411 ČSN 73 
6005 

ST, TDS jednorázově SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

2 
připravenosti 

a převzetí 
pracoviště 

kontrola 
připravenosti prac. 

a převzetí 
pracoviště 

vizuálně - 

NV. Č. 
591/2006- NV 
č. 362/2005, 
TP, PD, SOD 

ST, TDS jednorázově 
Předávací 
protokol, 
fotografie 

  
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

3 
předchozích 

prací 

výška, rovinnost a 
zhutnění pilotovací 

roviny 

vizuálně, 
měřením 

max. 
odchylky 

určí 
geodet při 

měření 

ČSN 730205, 
Harmonogram, 

PD 
G, ST, TDS jednorázově 

Předávací 
protokol 

  
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

4 
skladování 
materiálu 

kontrola kvality 
dodaného 
materiálu 

vizuálně, 
měřením 

dle 
maximální 
udávané 
odchylky 
výrobce 

PD, TP, TL ST, TDS 
každá 

dodávka 
SD, DL   

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

5 pracovníků 

způsobilost, 
zdravotní stav, 

profesní průkaz, 
školení 

vizuálně, 
měřením 

  

Profesní 
průkazy, 

Certifikáty, 
BOZP 

ST,K-BOZP 
jednorázově, 
namátkově 

SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

6 
strojní 
sestavy 

kontrola 
technického stavu 

strojů 
vizuálně   

TL, Strojní 
průkazy, TP, 

BOZP 

ST, 
VRTMISTR, 
STROJNÍK 

denně SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

M
EZ

IO
P

ER
A

Č
N

Í 

7 
klimatických 

podmínek 

kontrola vhodnosti 
klimatických 

podmínek z důvodu 
případného 

přerušení prací 

vizuálně, 
měřením 

viditelnost 
20 m,  vítr 

11 m/s, 
pod -10°C 
přerušit 

práce 

NV. Č. 
362/2005 Sb., 

NV. Č. 
591/2006 Sb. 

ST 4 x denně SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 
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8 
ocelových 

pažnic 
kontrola množství, 
rozměrů, osazení 

vizuálně   PD, TP, TL 
ST, 

VRTMISTR 
průběžně SD   

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

9 vytyčení pilot 
kontrola vytyčení 

os pilot a jejich 
označení 

vizuálně, 
měřením 

.+/- 50 
mm 

ČSN 730201-1, 
ČSN 730420-2, 

PD 

ST, G, 
VRTMISTR 

průběžně SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

10 
provádění 

vrtů 

složení zeminy, 
umístění, svislost, 

hloubka 

vizuálně, 
měřením 

svislost 
0,02 m/m, 

hloubk. 
Max. 100 

mm 

PD, TP, ČSN EN 
13670 

GEOLOG, 
G, ST, 

VRTMISTR 
jednorázově SD   

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

11 
usazení 

armokošů 

kontrola 
svislosti,distančních 

prvků, ukládání 
vizuálně 

.+/- 50 
mm 

PD, TP, ČSN EN 
13670 

ST, TDS, 
VRTMISTR 

jednorázově SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

12 
dodávané 
betonové 

směsi 

správné uložení a 
zpracování 

betonové směsi 

vizuálně, 
měřením 

zkouška 
sednutí 
kužele 

TP, ČSN EN 
206+A1, PD, 

ČSN EN 13670, 
Dodací listy 

ST opakovaně SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

13 
betonování 

pilot 

kontrola plynulosti, 
výšky betonu, 

rovinnost povrchu 

vizuálně, 
měřením 

.+/- 20 
mm MAX, 
VÝŠKA 1,5 

PD, TP, ČSN 
13670, ČSN 

736133, ČSN 
EN 206-1 

ST, TDS opakovaně SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

14 
ošetření 

betonové 
směsi 

kontrola ošetřování 
vybetonované 

konstrukce 
měřením .+ 5°C 

ČSN EN 13670, 
TP 

ST jednorázově SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

15 
úpravy hlav 

pilot 

výškové upravení 
pilot, kontrola 

tvaru 

vizuálně, 
měřením 

.+/- 30 
mm 

PD, TP, ČSN EN 
1536+A1 

ST jednorázově SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

V
Ý

ST
U

P
N

Í 

16 polohy pilot 
kontrola shody 
provedení s PD, 

odchylka od roviny 

vizuálně, 
měřením 

.+/- 50 
mm 

PD, ČSN EN 
1996-2, ČSN 
73 0212-1, 

ČSN 73 0205 

ST, TDS, G jednorázově SD   
jméno: 

dne: 
podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 
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17 
pevnosti 
betonu 

kontrola 
požadované 

pevnosti dle PD 

vizuálně, 
měřením 

  
PD, ČSN 73 

0212-1, ČSN 
12390-2 

ST, TDS jednorázově 
SD, 

protokol 
  

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

18 
únosnosti 

pilot 
laboratorní zkouška 

únosnosti pilot 
měřením 

dle 
výpočtu 3 

mm 

ČSN EN 12390-
2 

ST, TDS jednorázově 
SD, 

protokol 
  

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

jméno: 
dne: 

podpis 

 
LEGENDA: ST – STAVBYVEDOUCÍ       SD – STAVEBNÍ DENÍK 
  TDS – TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA    PD – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
  G – GEODET        TP – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS 
  K-BOZP – KOORDINÁTOR BOZP     TL – TECHNICKÉ LISTY 
            DL – DODACÍ LISTY 
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10.1 Vstupní kontroly 

10.1.1 Kontrola správnosti, úplnosti a platnosti PD 

Kontrolu provede:  

Technický dozor stavebníka. stavbyvedoucí 

Popis:   

Je kontrolována správnost, platnost (autorizační razítko) a úplnost projektové 

dokumentace včetně souvisejících dokumentů a příloh, popř. požadavků dotčených 

orgánů. Provádí se před začátkem stavebních prací. Na stavbě bude k dispozici 

kompletní PD a v případě nejasností se do něho nahlédne. Kontrola probíhá dle 

vyhlášky č. 405/2017 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. Realizace vrtaných pilot a 

přidružené práce mohou probíhat pouze podle poslední schválené projektové 

dokumentace. 

Způsob kontroly: 

Jednorázově, vizuálně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.1.2 Kontrola připravenosti a převzetí pracoviště 

Kontrolu provede:  

Technický dozor stavebníka. stavbyvedoucí 

Popis:   

Stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem vrtaných 

pilot provedou prohlídku staveniště. Při této kontrole zjistí rozdíl mezi skutečným 

stavem konstrukce a stavem dle projektové dokumentace. Musí být vybudovaná 

příjezdová komunikace a zhutněné podloží pro pojezd pilotovací soupravy. Budou 

předány napojovací místa na elektrickou energii a vodu, dále skladovací prostory a 

zázemí pro pracovníky. Všechny prvky zařízení staveniště musí být v souladu 

s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a č. 362/2005 Sb. 

Způsob kontroly: 

Jednorázově, vizuálně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.1.3 Kontrola předchozích prací 

Kontrolu provede:  

Technický dozor stavebníka. stavbyvedoucí, geodet 

Popis:   

Po kontrole převzetí pracoviště musí dojít ke kontrole předcházejících konstrukcí. 
Kontroluje se provedení hrubých výkopových prací a pilotovací roviny. Geodet musí 
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zaměřit polohové a výškové umístění hlavní stavební jámy a pilotovací roviny. Při 
hrubých výkopových pracích byla zemina vykopána na úroveň hrubé pláně -3,650 = 
215,250 m. n. m. Dle projektové dokumentace musí být pláň zhutněna na EDEF2 = 70 
MPa. Tato hodnota bude zkontrolována pomocí statické zatěžovací zkoušky podloží, 
z které bude vystaven protokol o zkoušce. Zkoušku provede specializovaná 
geotechnická firma. Rovinnost pilotovací roviny bude měřena nivelačním přístrojem. 
Proved se kontrola rovinnosti, při které by neměla být odchylka větší +/- 50 mm. 
Všechny výsledky kontrol musí být v souladu s projektovou dokumentací a 
technologickými předpisy. 
Způsob kontroly: 

Jednorázově, vizuálně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.1.4 Kontrola kvality dodaného materiálu 

Kontrolu provede:  

Technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí 

Popis:   

Je kontrolován druh, jakost, množství a rozměry dodaného materiálu, shoda dodaného 

materiálu s požadavky projektové dokumentace a výkazem výměr. U materiálu je 

kontrolována jeho shoda s technickými listy výrobců. Každý armokoš musí být viditelně 

označen dle výrobní dokumentace. Označení musí obsahovat hmotnost prvku, počty 

prutů, typ, krátký popis a číslo zakázky. Armokoše se budou kontrolovat i vizuálně, zda 

jsou všechny třmínky správně vyvázány, jestli mají symetrický tvar. Armokoše budou 

na skládce uloženy na dřevěných prokladech 100 x 100 mm se vzdáleností 1 m. 

Prostor mezi skladovanými materiály bude široký minimálně 0,75 m. Drobný materiál 

a pracovní nářadí bude uskladněno v uzamykatelném kontejneru SK20.   

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením. Kontroluje se každá dodávka 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku. Dodací listy. 

 

10.1.5 Kontrola pracovníků 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, koordinátor BOZP 

Popis:   

Kontroluje se způsobilost pracovníků, provádí se testy na alkohol, omamné látky a jiné 

nebezpečné látky. Dále se kontrolují osvědčení, certifikáty a lékařské zdravotní zprávy. 

Všichni pracovníci podepíší a musí dodržovat plán BOZP. Každý den se bude provádět 

docházka přítomných pracovníků na stavbě, rovněž budou pracovníci seznámeni 

s postupem prací a případnými riziky pro daný den.   

Způsob kontroly: 

Jednorázově, měřením, namátkově 
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Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.1.6 Kontrola strojní sestavy 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, vrtmistr 

Popis:   

Kontroluje se kompletnost strojů, nářadí a pomůcek. Zejména technický stav (stroje 

musí být pravidelně servisovány). Za stav každého stroje odpovídá ať už při práci, tak 

i při pohybu na staveništi strojník. Obsluhu stroje může provádět pouze kvalifikovaná 

osoba. Pokud je stroj vybaven měřícími přístroji, je potřeba mít tyto přístroje 

kalibrované od certifikovaných společností. Při zjištění závady na stroji musí být práce 

přerušeny a stroj opraven. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, každý den 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.2 Mezioperační kontroly 

10.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí 

Popis:   

Kontrola klimatických podmínek je prováděna v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 

Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., dále dle technických listů výrobců materiálů a 

technologického předpisu. Během dne se provádí 4 kontrolní měření teploty. Každé 

měření se zapisuje do stavebního deníku. Teplota nesmí klesnout pod -10 °C. Pokud 

klesne teplota pod +5 °C musí se do betonové směsi přidávat přísady a příměsi. 

Průměrná teplota v těchto měsících se pohybuje okolo +14 až +16 °C. Měříme také 

rychlost větru, ta nesmí překročit víc jak 11 m/s do výšky 5 m. Za nepříznivého počasí 

musí být práce zastaveny a dočasně odloženy. O přerušení se provede zápis do 

stavebního deníku. Za nepříznivé podmínky se považuje silný déšť, bouřka a sněžení. 

Způsob kontroly: 

Měřením, vizuálně, 4x denně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.2.2 Kontrola ocelových pažnic 
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Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, vrtmistr 

Popis:   

Provádí se kontrola počtu kusů a jejich délek v závislosti na délce vrtu, rozměrům a 

stavu korunky. Pažnice musí být nepoškozené a čisté. Rovněž se kontrolují otvory pro 

spojovací šrouby a dostatečné množství spojovacích šroubů. Po vytažené pažnic 

z vrtu musí být kompletně rozebrány a důkladně očištěny, aby byly připraveny 

k dalšímu použití.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.2.3 Kontrola vytyčení pilot 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, vrtmistr, geodet 

Popis:   

Před začátkem vrtání se provede přesná kontrola vytyčení polohy vrtů. Na kontrolu se 

přizve geodet, který pomocí měřících přístrojů zjistí přesnou odchylku od projektové 

dokumentace. Každá pilota bude vytyčena dřevěným kolíkem a vyznačením os piloty 

pomocí reflexního spreje. Povolená odchylka je stanovena na +/- 50 mm od projektové 

dokumentace.   

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením a průběžně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.2.4 Kontrola provádění vrtů 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, vrtmistr, geodet, geolog 

Popis:   

Během kontroly provádění vrtů se kontroluje rychlost, plynulost a pracovní postup 
vrtání. Postup vrtné soupravy je zobrazen v příloze P5_SCHÉMA POSTUPU 
PILOTOVACÍ SOUPRAVY. Piloty se budou provádět od největších průměrů až 
k nejmenším průměrům. Během kontroly se kontroluje svislost a měří se hloubka vrtu. 
Stanovená odchylka je dána maximálně 100 mm a svislost nesmí být větší než 
odchylka 0,02 m/m. Geologický profil musí odpovídat geologickému průzkumu. 
V případě nesrovnalosti se přizve geolog a statik a navrhnou řešení. V průběhu vrtání 
se také kontroluje stav a případná hladina podzemní vody. Po vyvrtání vrtu do 
požadované hloubky se vyčistí dno vrtu. 
Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 
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Zápis do stavebního deníku 

10.2.5 Kontrola usazení armokošů 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, vrtmistr, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Ze skládky materiálu bude pilotovací souprava odebírat armokoše na základě 

označení. Provede se kontrola stavu výztuže, zda není zdeformovaná, či znečištěná. 

Pracovníci zkusí, zda nedošlo k uvolnění třmínků a výztuž tak drží pevně svůj tvar. 

Rovněž se zkontroluje správné osazení distančních prvků, které zajišťují krytí výztuže. 

Dle projektové dokumentace je krytí výztuže 50 mm. Kontroluje se pomalé spouštění 

armokoše do vrtu. Po usazení se provede kontrola výškové úrovně, která má 

dovolenou toleranci +/- 50 mm. Před a během betonáže se zkontroluje dostatečné krytí 

a poloha armokoše.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.2.6 Kontrola dodávané betonové směsi 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí 

Popis:   

V první fázi kontrolujeme shodu čerstvého betonu uvedeném v dodacím listu a 

objednaným betonem uvedeném v projektové dokumentaci. Na dodacích listech 

kontrolujeme použitý cement, frakci kameniva, vodní součinitel, konzistenci betonu, 

čas kdy byl beton namíchán a čas, kdy začala betonáž. Doba od prvního kontaktu 

cementu s vodou až po zahájení betonáže nesmí přesáhnout 90 minut. Beton musí 

být dle normy ČSN EN 206. Před zahájením betonáže provede stavbyvedoucí zkoušku 

konzistence betonové směsi. Kontrola se provádí dle normy ČSN EN 12350-1 

v množství 0,3 m3. Zkouška sednutí kužele. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením a opakovaně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 
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Obr. 84: Zkouška sednutí (převzato z [68]). 

 

10.2.7 Kontrola betonování pilot 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Poté, co proběhne zkouška betonové směsi, začne samotná betonáž pilot. Beton se 

bude ukládat pomocí usměrňovací roury z maximální výšky 1,5 m. Během betonáže 

kontrolujeme výškovou úroveň betonu. Pilota bude přebetonována o 100 mm nad 

pilotovací rovinu, aby při vytažení výpažnice nedošlo k poklesu. Povolená odchylka je 

+/- 20 mm. Z každé dodávky čerstvého betonu se vyrobí tři zkušební krychle o hraně 

150 mm. Krychle budou označeny čísly shodnými s dodacími listy. Po 28 dnech budou 

tělasa převezena do laboratoře, kde se provede zkouška pevnosti betonu v tlaku.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením a opakovaně 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.2.8 Kontrola ošetření betonové směsi 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí 

Popis:   

Vrtané piloty jsou plánovány na měsíc červen a červenec 2020.  Průměrná teplota 

v těchto měsících se pohybuje okolo +14 až +16 °C. Stavební práce je nutné přerušit 

v případě, že nastane trvalý déšť, bouřky nebo pokud klesne teplota vzduchu pod +5 

°C. V těchto měsících by teplota neměla klesnout pod +5 °C a není tedy nutné 

navrhovat opatření. Před přímým sluncem je nutné chránit hlavy pilot zakrytím 

geotextílií či fólií.  
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Způsob kontroly: 

Měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.2.9 Kontrola úpravy hlav pilot 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí 

Popis:   

Pomocí nivelačního přístroje se změří výška hlav pilot. Výška hlav pilot by měla být 

stejná s výškou budoucího podkladního betonu pod železobetonovou desku. 

V případě výškové odchylky dojde k bourání hlav. Odbourávání musí probíhat opatrně, 

aby nedošlo k porušení krytí výztuže či drolení betonu. Tolerance výškové úrovně je 

dána odchylkou +/- 30 mm. 

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.3 Výstupní kontroly 

10.3.1 Kontrola polohy pilot 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geodet 

Popis:   

Geodet provede zaměření přesné polohy všech pilot a následně porovná s projektovou 

dokumentací. Pomocí os pilot určí odchylku od PD. Její povolené hodnoty jsou +/- 50 

mm. Odchylka sklonu je +/- 1,5% z hloubky piloty.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku 

 

10.3.2 Kontrola pevnosti betonu 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Při každé betonáži pilot byly odebrány tři zkušební vzorky, na kterých bude probíhat 

kontrola pevnosti betonu v tlaku. Zkouška se provede po uplynutí 28 dnů od výroby 
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vzorků. Krychle mají rozměry 150 x 150 mm a zkouška proběhne v akreditované 

laboratoři. O provedených zkouškách laboratoř vyhotoví protokol.  

Způsob kontroly: 

Vizuálně, měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, protokol 

 

10.3.3 Kontrola únosnosti pilot 

Kontrolu provede:  

Stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka 

Popis:   

Na žádost technického dozoru stavebníka lze provést zkoušku únosnosti pilot. 

Zkouška se provádí statickou a dynamickou zatěžovací zkouškou a zajišťuje jí 

specializovaná firma.  O provedených zkouškách vyhotoví protokol.  

Způsob kontroly: 

Měřením, jednorázově 

Výstup: 

Zápis do stavebního deníku, protokol 
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11.1 Certifikační systém LEED 2009 

11.1.1 Popis certifikace LEED 

LEED 2009 je certifikace globálně uznávaného environmentálního certifikačního 
schéma. V certifikaci se hodnotí dopad budovy na okolí, použité materiály, spotřebu 
vody a energií, kvalitu vnitřního prostředí a další environmentální aspekty. Celý systém 
je postaven na principu jednotlivých kreditů, které se vždy týkají některého výše 
zmíněného environmentálního aspektu. Za splnění těchto kreditů se poté získávají 
body a sečtením všech bodů poté vznikne finální skóre. LEED se v  závislosti na počtu 
získaných bodů klasifikuje na 4 druhy certifikace. 

 
- Certifikovaný  40-49 bodů 
- Stříbrný  50-59 bodů 
- Zlatý   60-79 bodů 
- Platinový  80+ bodů 

 

11.1.2 Zpracované kredity LEED 

V rámci své diplomové práce jsem zpracoval následující 4 níže popsané kredity. 
 

- SS P1 umístění stavby a její vliv na okolí 
- MR C2 management stavebního odpadu 
- IEQ C3 kvalita vnitřního prostředí 
- IEQ 4.2 materiály s nízkými emisemi 

 

11.2 Obecné informace 

11.2.1 Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby : Novostavba bytového domu Ohrazenice  

Místo stavby : k.ú. Ohrazenice, st.p.č. 111/10, 111/24  

  Ohrazenice, 533 53 

Kraj : Pardubický 

Investor : Nové Ohrazenice s.r.o. 

  Choťáňky 166 

  290 01 Poděbrady 

 

  Ing. Pavel Louda 

  E-mail: pavel@louda.cz 

 

Projektant : SANTIS a.s. 

   Brněnská 126/38 
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   591 39 Žďár nad Sázavou 

   Tel.: 566 691 370-1 

    

   Ing. Zdeněk Tulis 

   Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

     

Zhotovitel : (bude určen na základě výsledků výběrového řízení) 

Zahájení stavby : květen 2020 

Dokončení stavby : listopad 2021 

 

11.2.2 Základní údaje o stavbě 

 
 Záměrem investora je výstavba nového bytového domu v nezastavěné části 
města Pardubice v městské části Ohrazenice. Místo určené pro výstavbu bytového 
domu je určeno uzemním plánem města Pardubice a to na severní straně města. 
Objekt je navržený na stavebních pozemcích č. 111/10 a 111/24 – katastrální území 
Ohrazenice. Celková plocha pozemku činí 7550 m2, zastavěná plocha navrženým 
objektem činí 990 m2, výměra zpevněných ploch je celkem 1800 m2. Má přibližně 
obdélníkový tvar orientovaný sever – jih. Na severní straně sousedí stavební pozemek 
s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy, na západní straně navazuje na 
plánovanou výstavbu plochy se zástavbou vícepodlažních obytných domů a pozemky 
základní školy. Na jihu a východě sousedí se stavebním pozemkem ploch zemědělské 
výroby. Na jižní straně je stavební pozemek oddělen od zemědělských ploch místní 
vodotečí (Panská svodnice) a remízkem tvořeným střední a vzrostlou zelení na březích 
této vodoteče. 
 Hlavní příjezdová cesta k bytovému domu bude z ulice U Sportovní školy. 
Hlavní vstup do objektu je orientovaný na východní stranu. Kolem hlavní budovy bude 
zbudována silniční komunikace s přilehlou pěší komunikací. V blízkosti bytového 
domu se bude nacházet i parkovací stání pro uživatele bytového domu.  
 
Půdorysné rozměry :  půdorys přibližně obdélníkového tvaru  

45,5 x 21,5 m 

Výška objektu:  +15,51 m 

Počet podlaží:  5 nadzemních 

    1 podzemní  

Zastavěná plocha:   990,0 m2  

Užitná podlahová plocha:  3634 m2  

Plocha pozemku:   7550 m2 
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Obr. 85: Situace staveniště (převzato z [22]). 
 

11.3 SS P1 Umístění stavby a její vliv na okolí 

11.3.1 Zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 

V průběhu výstavby bude docházet ke klimatickým změnám na staveništi. 
Průběh stavby z hlediska půdní eroze nejvíce ovlivňuje voda, sníh a vítr. Vodní erozi 
se dá předejít vytvořením zhutněné zeminy v podloží stavby. Případně vytvořením 
odtokových kanálků, které budou odvádět vodu. Další možností je vytvoření po celé 
ploše zhutněného povrchu z pórovitých materiálů, jako jsou recyklované cihly, beton 
či stavební suť. Sněhová eroze je způsobena roztáním sněhu ze zimních měsíců. 
Opatření pro sněžnou erozi jsou stejná jako pro vodní erozi. Posledním druhem eroze, 
která může vznikat na staveniště je eroze způsobená větrem. Vliv této eroze na 
staveništi by měl být relativně malý, vzhledem k tomu, že se na staveništi nenachází 
mnoho sypkých materiálů. Nejčastěji se tato eroze objevu v suchých letních měsících. 
Opatření proti vzniku větrné eroze je zkrápění povrchu staveniště vodou, případně 
zakrýt povrch geotextilií. Staveništní komunikace bude na zhutněném štěrku frakce 
16/32 mm uloženého do geotextílie. Plocha pod objekty zařízení staveniště bude ze 
zhutněného štěrku frakce 16/32 mm o mocnosti 150 mm uloženého do geotextílie. 
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Obr. 86: Zhutněný štěrk uložený na geotextílii (převzato z [69]). 
 

11.3.2 Ochrana ornice 

Část sejmuté ornice bude uložena v deponii na západní straně pozemku, kde 
bude přikryta geotextílií, aby se zabránilo její erozi a rovněž mohla voda prosakovat. 
Tato plachta bude opatřena ocelovými oky, skrz které bude plachta přibita do zeminy 
pomocí ocelových kolíků. Díky této plachtě bude ornice nepoškozená a bezpečně 
uložená. Výška deponie max. 1,5 m a sklon svahování 1:1. Aby nechocházelo k 
nechtěnému odvážení ornice nebo zeminy, zřídí se u výjezdové brány mycí stanoviště, 
kde budou stavební stroje omyty od nánosů půdy. Toto stanoviště bude zřízeno 
speciální mycí dráhou MobyDick Coneline 800 B o délce 8 m. Mycí dráha automaticky 
omyje podvozek a kola každého stroje. K dráze je navržena přípojka vody a také 
napojení na sedimentační usazovací jímku 4 x 2 x 2 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 87: Mycí dráha MobyDick Coneline 800B (převzato z [35]). 
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11.3.3 Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Na stavbě bude rovněž probíhat betonáž. Budou se zde tedy vyskytovat 
autodomíchávače a autočerpadla, proto se zřídí speciální plocha pro vymývání 
v severozápadní části staveniště. Bude označena ve výkresu zařízení staveniště a 
obsluha těchto strojů s ní bude seznámena. K vymývání budou sloužit vymývací vana 
za tímto účelem zřízená. Bude mít půdorysné rozměry 4 x 4 m a hloubku 50 cm. Bude 
vystlána plastovou plachtou dostatečné tloušťky. Stojící voda se bude odčerpávat a 
předá se výrobci betonové směsi z důvodu její ekologické likvidace. Zaschlá betonová 
směs se použije k recyklaci. Během přejímky betonové směsi z autodomíchávače do 
autočerpadla bude do prostoru pod výložníkem autodomíchávače položena menší 
plastová plachta, aby se případná betonová směs, která během transportu spadne na 
zem dala sebrat a vysypat do vymývací plochy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 88: Vymývací vana (převzato z [70]). 
 
Všechny chemické látky, pohonné hmoty a maziva budou skladovány v 

uzavřeném, ale větraném kontejneru ve východní části staveniště na plných paletách 
a pod každou výpustí musí být umístěna odkapávací podložka. Staveniště bude 
vybaveno nádobami pro použitý olej a další chemikálie. Doplňování pohonných hmot 
do drobných strojů a mechanizace by mělo probíhat na jednotném zpevněném místě, 
které je opatřeno plachtou s geotextilií. 

 

11.3.4 Prevence proti znečištění ovzduší 

Stavba musí brát ohled na okolní zástavbu. Pracovní práce budou probíhat od 
7:00 do 15:30 hodin. Nejvíce hrozí znečištění ovzduší díky zvýšené prašnosti na 
stavbě. Toto riziko omezíme tím, že veškeré práce, při kterých vzniká nadměrné 
množství prachu budou realizovány za bezvětří, místa, kde vznikne, prach budou 
kropeny vodou a v případě prací na lešení bude toto lešení opatřeno ochrannou 
plachtou. 
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11.4 MR C2 Management stavebního odpadu 

Na staveništi bude zřízená skládka odpadu (viz. výkres zařízení staveniště), kde budou 
všechny odpady tříděny dle druhu odpadu do jednotlivých kontejnerů. S odpady, které 
vzniknou při realizaci stavby a při jejím provozu bude nakládáno v souladu s nařízením 
vlády č. 387/2016 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a zákonem č. 541/2020 
Sb., Zákon o odpadech 

 
Na staveništi budou vznikat různé druhy odpadu. Budou zde umístěny kontejnery 

pro třídění odpadu. Plasty, papíry a kartony budou vhazovány do klasických kontejnerů 
na třídění odpadu. Kontejnery budou umístěny na zpevněné a označené ploše. Pro 
směsný odpad budou plastové popelnice. Stavební suť bude skladována v ocelovém 
vanovém kontejneru o objemu 5 m3 na místě dobře dostupném pro příjezd vozidla na 
jeho vyvezení, které bude opatřeno hydraulickou rukou. Suť se bude vyvážet na 
separační dvůr Pardubice. Likvidaci odpadů bude provádět specializovaná místní 
firma. 

 
Seznam dostupných kontejnerů na staveništi: 
- 1 kontejner na stavební suť o velikosti 5 m3 

- 1 kontejner na beton o velikosti 5 m3 
- 1 kontejner na komunální odpad o velikosti 9 m3 

- 1 uzavřený plastový kontejner na směsný komunální odpad o velikosti 770 litrů 

- 1 uzavřený plastový kontejner na tříděný plastový odpad o velikosti 770 litrů 
- 1 uzavřený plastový kontejner na tříděný papírový odpad o velikosti 770 litrů 
- 1 uzavřený plastový kontejner na tříděný skelný odpad o velikosti 770 litrů 
- 4 uzavřené plastové kontejnery na nebezpečný odpad o velikosti 240 litrů a 

nosnosti 120 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 89: Kontejnery na tříděný odpad (převzato z [32]). 
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Materiál Kód Klas. Způsob likvidace 

  

Beton 17 01 01 O Odvoz na skládku 

Dřevo 17 02 01  O Odvoz do spaloven 

Izolační materiál 17 06 04 O Odvoz na skládku 

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O Odvoz 

Obaly obsahující zbytky 
nebezp. látek 

15 01 10 N Odvoz na skládku 

Papírové a lepenkové 
obaly 

15 01 01  O Odvoz na skládku 

Plasty 17 02 03 O Odvoz na skládku, recyklace 

Sklo 17 02 02 O Odvoz na skládku 

Směsné stavební a 
demoliční odpady 

17 09 04  O Odvoz na skládku 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O Odvoz na skládku 

Tašky a keramické 
výrobky 

17 01 03 O Odvoz na skládku 

Železo a ocel 17 04 05 O Odvoz do sběrny surovin 

O - OSTATNÍ ODPAD    

N – NEBEZPEČ. ODPAD    

Tab. 1: Třídění odpadů 

 

11.5 IEQ C3 Kvalita vnitřního prostředí 

11.5.1 Prevence proti znečištění ovzduší 

V budoucím objektu bude instalována vzduchotechnika, která zajištuje přívod 
čerstvého vzduchu a odvod znečistěného vzduchu.  Z toho důvodu musí být brán 
zřetel, aby nedošlo ke znečištění rozvodů vzduchotechniky. Mezi opatření vedoucí 
k zamezení znečištění rozvodů vzduchotechniky patří instalace vzduchotechniky, až 
po všech prašných činnostech v budově. Další opatřením je zajištění neprostupnosti 
všech otvorů vzduchotechniky po dobu realizace a před uvedením do provozu. Ke 
snížení obsahu nečistot ve vzduchotechnice vede i minimalizace prašných činností 
v budově, jako jsou vrtání, řezání a broušení. Pokud je nezbytné tyto procesy provádět, 
jako např. broušení SDK podhledů, stěn nebo broušení podklady před pokládkou 
nášlapné vrstvy je doporučení vhodné použití odsávacích vysavačů, jednotlivé vstupy 
do prostor budou utěsněny foliemi, které se pomocí samolepící pásky přilepí na rám 
otvoru. Před demontáží folie bude prostor pracoviště uklizen, aby nedocházelo 
k roznesení prachu po objektu. Při dodání jednotlivých částí VZT budou menší části 
umístěny v kartonových krabicích a větší části budou uloženy na paletách, zakryté 
plachtou. Vstupy do vzduchotechnických zařízení budou opatřeny fólií. 
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11.5.2 Kontrola zdrojů znečištění 

Některé materiály použité pro stavbu mohou být zdrojem znečištění. Tyto 
materiály je potřeba chránit zakrytím fólií, uskladněním ve stavebním uzamykatelném 
kontejneru, nebo je zpracovat bezprostředně po přivezení na stavbu. Pracovník 
provádějící práce s materiálem, který způsobí znečištění, musí znečištěný prostor 
uklidit a dát prostor do původního stavu. Jedná se např. o znečištění vznikající během 
provádění sekání drážek pro vedení vnitřních instalací do keramického zdiva, při 
broušení desek SDK podhledů atd. 

 

11.5.3 Zamezení šíření nečistot do okolí stavby 

Díky správnému skladování jsme schopni eliminovat šíření nečistot do okolí 
stavby, například vlivem silného větru. Všechny obalové materiály, které mají nízkou 
hmotnost, musí být uloženy v uzavřených nádobách nebo kontejnerech. Na stavbě se 
provádí každodenní úklid a všechny materiály se třídí.  

 

11.5.4 Zamezení znečištění dokončených konstrukcí 

Musí se udržovat čistota na pracovišti. Případné znečištění se ihned odstraní. 
Kapaliny budou skladovány v kontejnerech/skladech aby bylo zabráněno případnému 
poškození hotových konstrukcí např. nesprávným uzavřením závitu. V případě, kdy by 
nastal problém s polétavým prachem, by bylo nutné zajistit zaměstnancům potřebné 
osobní ochranné pracovní pomůcky, jako je např. respirátor. Účelem zákazu kouření 
je zabránit nebo minimalizovat vystavení uživatelů budovy tabákovému kouři, zabránit 
kontaminaci vzduchotechnických systémů a vnitřních povrchů tabákovým kouřem. V 
objektu bude přísný zákaz kouření. Zaměstnanci budou mít vyhrazený prostor vně 
budovy v dostatečné vzdálenosti od fasády s otevíracími okny. V prostorách stavby 
budou umístěny výstražné cedule o zákazu kouření. Pracovníci přistiženi při kouření 
mimo místo tomu vyhrazené budou postihnuti finanční pokutou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 90: Výstražná cedule o zákazu kouření (převzato z [71]). 

 

11.6 IEQ 4.2 Materiály s nízkými emisemi 

Jedná se hlavně o těkavé látky (VOC). Jsou to chemické látky, které se za 
běžných podmínek snadno vypařují a přecházejí do plynného stavu. Mají typické 
výrazné aroma (vůně x zápach). Především se jedná o látky uměle vyrobené (toulen, 
aceton, liminen, formaldehyd, benzen atd.) Tyto látky se vyskytují v pěnové izolaci, 
lepidlech, barvách, dřevotřískách, podlahách apod.   
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Těkavé látky (VOC) se vyskytují v interiérových omítkách, které se kumulují ve 
špatně větraných prostorech a dlouhodobě působí na člověka. Limity některých látek 
můžeme nalézt v příloze č. 2 vyhlášky 6/2003 Sb., o hygienických limitech pro vnitřní 
prostředí pobytových místností některých staveb. V tomto dokumentu jsou však pouze 
napsané limity hodinové koncentrace látek ve vzduchu. Hodnoty jsou převzaty hlavně 
z francouzského a německého hodnocení. V dnešní době můžeme použít 
mikroregulační omítky například od firmy Baumit, které neobsahují žádné alergeny, 
těkavé látky, freony a další škodlivé látky. Tento materiál umožňuje odvětrávání 
vlhkosti a správnou regulaci vzduchu. Další možností je použití přírodní omítky 
například sádrové či jílové. Z těch obyčejných omítek můžeme zmínit například 
silikonovou omítku Primalex. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 91: Silikonová omítka Primalex (převzato z [72]). 

 
Hodnota VOC: 

IIA/c maximální prahová hodnota obsahu VOC je 40 g/l. Tento výrobek obsahuje 
maximálně 13 g/l VOC ve stavu připraveném k použití včetně pigmentových past pro 
obarvení.  
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12.1 Obecné informace 

12.1.1 Identifikační údaje stavby 

 
Název stavby : Novostavba bytového domu Ohrazenice  

Místo stavby : k.ú. Ohrazenice, st.p.č. 111/10, 111/24  

  Ohrazenice, 533 53 

Kraj : Pardubický 

Investor : Nové Ohrazenice s.r.o. 

  Choťáňky 166 

  290 01 Poděbrady 

 

  Ing. Pavel Louda 

  E-mail: pavel@louda.cz 

 

Projektant : SANTIS a.s. 

   Brněnská 126/38 

   591 39 Žďár nad Sázavou 

   Tel.: 566 691 370-1 

    

   Ing. Zdeněk Tulis 

   Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1002518 

     

Zhotovitel : (bude určen na základě výsledků výběrového řízení) 

Zahájení stavby : květen 2020 

Dokončení stavby : listopad 2021 

 

12.1.2 Základní údaje o stavbě 

 
 Záměrem investora je výstavba nového bytového domu v nezastavěné části 
města Pardubice v městské části Ohrazenice. Místo určené pro výstavbu bytového 
domu je určeno uzemním plánem města Pardubice a to na severní straně města. 
Objekt je navržený na stavebních pozemcích č. 111/10 a 111/24 – katastrální území 
Ohrazenice. Celková plocha pozemku činí 7550 m2, zastavěná plocha navrženým 
objektem činí 990 m2, výměra zpevněných ploch je celkem 1800 m2. Má přibližně 
obdélníkový tvar orientovaný sever – jih. Na severní straně sousedí stavební pozemek 
s nízkopodlažní zástavbou rodinnými domy, na západní straně navazuje na 
plánovanou výstavbu plochy se zástavbou vícepodlažních obytných domů a pozemky 
základní školy. Na jihu a východě sousedí se stavebním pozemkem ploch zemědělské 
výroby. Na jižní straně je stavební pozemek oddělen od zemědělských ploch místní 
vodotečí (Panská svodnice) a remízkem tvořeným střední a vzrostlou zelení na březích 
této vodoteče. 
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 Hlavní příjezdová cesta k bytovému domu bude z ulice U Sportovní školy. 
Hlavní vstup do objektu je orientovaný na východní stranu. Kolem hlavní budovy bude 
zbudována silniční komunikace s přilehlou pěší komunikací. V blízkosti bytového 
domu se bude nacházet i parkovací stání pro uživatele bytového domu.  
 
Půdorysné rozměry :  půdorys přibližně obdélníkového tvaru  

45,5 x 21,5 m 

Výška objektu:  +15,51 m 

Počet podlaží:  5 nadzemních 

    1 podzemní  

Zastavěná plocha:   990,0 m2  

Užitná podlahová plocha:  3634 m2  

Plocha pozemku:   7550 m2 

 
 

Obr. 92: Situace staveniště (převzato z [22]). 
 

12.2 Úvod 

V této kapitole se zabývám posouzením míry hluku ze stavební činnosti během 
etapy zakládání, tedy provádění vrtaných pilot. Staveniště se nachází v severní části 
města Pardubic. V blízkosti řešeného objektu je několik rodinných domů v severní 
části a bytových domů v západní a jižní straně. Při posuzování hluku ze staveništních 
zdrojů vycházím z nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Jelikož se jedná o časově omezenou činnost, budou hygienické 
limity vyšší. Během posuzování bude hodnota LAeq,T = 50 dB navýšena o korekci k = 
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15 dB (chráněný venkovní prostor v pracovní době 7 – 21 hod). Pracovní doba je 
stanovena od 7:00 do 15:30 hod.  

 
LAeq,S = LAeq,T + k LAeq,S= 50 + 15 = 65 dB 

 
 Hygienický limit pro posouzení staveništního hluku je stanoven na 65 dB. Při 
posouzení využívám program Hluk+, ve kterém jsem jako podklad použil situaci stavby 
s izofonami (křivky znázorňující hodnoty hladin akustických tlaků). Výpočet a 
vykreslení izofon bude ve výšce 2 m nad terénem.  

 

12.3 Strojní sestava 

12.3.1 Autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Stetter C3 AM 9 

Hladina akustického výkonu LWA = 101 dB  

Obr. 93: Autodomíchávač Volvo FM12 + Schwing Stetter C3 AM 9 (převzato z 

[45]). 

 

12.3.2 Rýpadlo-nakladač CAT 427F2 

Hladina akustického výkonu LWA = 100 dB  
 

Obr. 94: Rýpadlo-nakladač CAT 427F2 (převzato z [39]). 
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12.3.3 Třístranný sklápěč Tatra T815 

Hladina akustického výkonu LWA = 86 dB  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 95: Třístranný sklápěč TATRA T815 (převzato z [40]). 

 

12.3.4 Vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 

Hladina akustického výkonu LWA = 111 dB  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 96: Vrtná souprava Bauer BG 15H BT40 (převzato z [44]). 
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12.4 Práce v programu HLUK+ 

12.4.1 Vložení podkladů  

Nejprve jsem vložil situaci bytového domu v Ohrazenicích v daném měřítku. Poté 
jsem vyznačil všechny stávající budovy včetně jejich rozměrů a výšek. Vyznačil jsem 
na nich chráněné fasády objektů. Vynesl jsem všechny pohltivé plochy v okolí, 
převážně stromy výšky do 20 m.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 97: Vložení podkladů (vlastní práce v programu HLUK+). 

 

12.4.2 Vložení bodů hluku (stavební stroje)  

Na staveništi se nachází pilotovací souprava, autodomíchávač, rypadlo-nakladač 
a třístranný sklápěč.  

 

Zdroje hluku    Hlasitost (dB) Výška zdroje hluku (m) 

Autodomíchávač Volovo FM12  101   1 m  

Rýpadlo-nakladač CAT 427F2  100   1 m 

Třístranný sklápěč Tatra T815  86   1 m 

Pilotovací souprava Bauer BG 15H 111   1 m 
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 Obr. 98: Vložení bodů hluku (vlastní práce v programu HLUK+). 

12.4.3 Výpočet  

Provedl jsem výpočet, ze kterého je patrné, že stroje hlukově narušují okolní 
řešené fasády. Dopad hluku na měřené fasády je větší než 65 dB.  

 

Obr. 99: Pásma izofon (vlastní práce v programu HLUK+). 
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12.4.4 Vložení clony 

Po celém obvodu staveniště jsem navrhl 2,0 m vysoké staveništní oplocení 
s plnou plechovou výplní, která částečně eliminuje šíření hluku do okolí stavby. Výplň 
oplocení bude z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 100: Staveništní clona z plného oplocení (převzato z [73]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 101: Vložení clony z plného oplocení (vlastní práce v programu HLUK+). 

 

12.4.5 Druhý výpočet 

Po osazení clony z plného mobilního oplocení kolem celého staveniště jsem 
provedl druhý výpočet. Situace nyní vyhovuje, na žádné chráněné fasádě v okolí 
staveniště není překročen limit 65 dB. 
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Obr. 102: Pásma izofon (vlastní práce v programu HLUK+). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 39: Tabulka výpočtů hlukové studie po osazení clony 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 103: Izofon (vlastní práce v programu HLUK+). 
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12.5 Závěrečné vyhodnocení hlukové studie 

Během simulace v programu Hluk+ jsem nejprve vypočítal, že během etapy 
zakládání stavby bude za současného použití všech výše zmíněných strojů překročen 
hlukový limit 65 dB pro chráněné fasády obytných místností (měřeno 2 m od objektu). 
Z toho důvodu jsem navrhl opatření vložit clony z plného stavebního oplocení kolem 
celého staveniště. Provedl jsem druhý výpočet a zjistil, že nejvyšší naměřená hodnota 
je 64,5 dB. Limit hladiny akustického výkonu přes den je 65 dB.  
 
64,5 dB < 65 dB  

 

 Po kompletním oplocení staveniště z plného stavebního oplocení bude 
staveniště vyhovovat. Dále je důležité dodržovat povolenou pracovní dobu na 
vykonávání hlučných prací, která je stanovená od 7:00 do 15:30 hodin.  
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Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem se zabýval stavebně technologickým projektem 
bytového domu v Ohrazenicích. Vypracoval jsem všechny body zadání včetně 
přiložených příloh. Během vypracování této práce jsem se snažil navrhnout veškerá 
řešení tak, aby byla co nejvýhodnější z hlediska finančního a časového.  
 Vypracoval jsem technickou zprávu a studii stavebně technologického objektu. 
Posoudil jsem navržené trasy hlavních stavebních mechanismů a navrhnul všechny 
objekty zařízení staveniště pro dvě technologické etapy výstavby. V první řeším 
zařízení staveniště pro zemní práce a ve druhé zařízení staveniště pro hrubou vrchní 
stavbu. Navrhnul jsem hlavní stavební stroje a mechanismy pro hrubou stavbu. Pro 
objekt SO01 jsem vypracoval rozpočet stavby, časový plán a graf potřeby pracovníků. 
Podrobněji jsem se zabýval technologií vrtaných polit a zpracoval technologický 
předpis pro vrtané piloty, plán BOZP a kontrolní a zkušební plán pro vrtané piloty. 
V závěru práce jsem zpracoval LEED 2009 a navrhnul opatření pro vybrané kredity. 
Přílohová část obsahuje výkresy koordinační situace a situace se širšími dopravními 
vztahy, výkresy zařízení staveniště pro zemní práce a hrubou vrchní stavbu. Dále jsem 
vytvořil schéma postupu pilotovací soupravy, časový a finanční plán a určil finanční 
náklady na zařízení staveniště.  
 Při psaní této práce jsem vycházel z teoretických znalostí, které jsem získal 
v průběhu studia na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. Rovněž 
jsem využil nabitých zkušeností, které jsem získal během odborné praxe.  Věřím, že 
nově získané informace a vědomosti budu schopen použít v budoucím profesním 
životě. 

 

 

  



177 
 

Seznam použitých zdrojů 

Seznam literatury 

DOČKAL, K.: BW054- Management kvality staveb, studijní opora, Brno 2010 
 

ŠLANHOF,J.: BW052- Automatizace stavebně technologického projektování, studijní 
opora, Brno 2009 
 

TURČEK, P.: Zakládání staveb. Bratislava, 2005 
 

BIELY, Boris.: BW05 - Realizace staveb studijní opora. Brno 2007 
 

KANTOVÁ, R.: Snižování hodnoty staveništního hluku pomocí modelování výrobního 
prostoru stavby a úprav technologických postupů při výstavbě. VUT Brno, 2018 
 

Seznam zákonů 

Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 

 

Zákon č. 225/2017 Sb., stavební zákon 

 

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

 

Zákon č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 
 

Seznam vyhlášek 

Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb 
 

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
 

Vyhláška č. 6/2003 Sb. vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností 
některých staveb 
 

Seznam nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
 

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. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně doplňujícího nařízení vlády  
č. 136/2016 Sb. 
 



178 
 

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

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

 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. který stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

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

nejvyšších přípustných  

 

Seznam norem 

ČSN EN 13670, Provádění betonových konstrukcí 
 

ČSN EN 206+A1, Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 

ČSN EN 1536+A1, Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 
 

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

ČSN EN 12390-2, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 2: Výroba a ošetřování 
zkušebních těles pro zkoušky pevnosti 
 

ČSN EN 12350-1, Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků a zkušební 
zařízení 
 

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

ČSN 73 0420-2, Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 
 

ČSN 73 0210-1, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
 

ČSN 73 1373, Nedestruktivní zkoušení betonu – Tvrdoměrné metody zkoušení betonu 
 

Seznam použitého softwaru 

Program RTS BUILDpower S - studentská verze 

Program CONTEC – studentská verze 

Program Archicad 20 – studentská verze 

Program Microsoft Word 2013 – plná verze 

Program Microsoft Excel 2013 – plná verze 

Program Adobe Acrobat DC – plná verze 

Program Hluk+ - studentská verze 

 



179 
 

Seznam tabulek 

Tab. 1: Třídění odpadů 

Tab. 2: BOZP – Sejmutí ornice 

Tab. 3: BOZP – Zemní práce 

Tab. 4: Výpis pilot 

Tab. 5: BOZP – Vrtané piloty 

Tab. 6: BOZP – Základové práce 

Tab. 7: BOZP – Hydroizolace 

Tab. 8: BOZP – Svislé nosné konstrukce 

Tab. 9: BOZP – Monolitické stropní konstrukce 

Tab. 10: BOZP – Zastřešení 

Tab. 11: BOZP – Vnitřní příčky 

Tab. 12: BOZP – Vnější povrchy 

Tab. 13: Třídění odpadů 

Tab. 14: Spotřeba vody 

Tab. 15: Stanovení dimenze vodovodní přípojky 

Tab. 16: Spotřeba elektrické energie 

Tab. 17: Třídění odpadů 

Tab. 18: Technické parametry pásového dozeru Caterpillar D6N 

Tab. 19: Technické parametry hydraulického rýpadla CAT 326 F 

Tab. 20: Technické parametry rýpadlo-nakladače CAT 427F2 

Tab. 21: Technické parametry třístranného sklápěče Tatra T815 

Tab. 22: Technické parametry Válce CAT CP74B 

Tab. 23: Technické parametry vrtné soupravy BAUER BG 15H BT40 

Tab. 24: Technické parametry Autodomíchávače Volvo FM12+Schwing Setter C3 

AM9 

Tab. 25: Technické parametry Autočerpadla Mercedes Benz Actros + Schwing 

Stetter S 36 X 

Tab. 26: Technické parametry Autojeřábu Liebherr LTM 1100 

Tab. 27: Posouzení únosnosti a dosahu jeřábu Liebherr 110 EC-B 6 

Tab. 28: Graf kritických břemen jeřábu Liebherr 110 EC-B 6 

Tab. 29: Technické parametry tahače Scania R 580 



180 
 

Tab. 30: Technické parametry návěsu Schwarzmueller  

Tab. 31: Technické parametry podvalníku Goldhofer 

Tab. 32: Technické parametry NA MAN TGS 26.400 6x2 

Tab. 33: Technické parametry strojní omítačky 

Tab. 34: Technické parametry nivelačního přístroje TOPCON AT-B4 

Tab. 35: Vytěžená zemina nakypřená 

Tab. 36: Beton pro piloty 

Tab. 37: Výztuž pilot 

Tab. 38: Složení pracovní čety 

Tab. 39: Tabulka výpočtů hlukové studie 

Tab. 40: Tabulka výpočtů hlukové studie po osazení clony 

 

Seznam a zdroje obrázků 

[1] Seznam.cz, Mapa příjezdu a odjezdu od staveniště, [citace 13. 12. 

2020] 

Dostupnost na: 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.7597215&y=50.0609752&z=18 

  

[2] Seznam.cz, Odbočení do ulice U Sportovní školy (1), [citace 13. 12. 

2020] 

Dostupnost na: 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.7585467&y=50.0601349&z=19&base=o

photo 

 

[3] Seznam.cz, Odbočení z ulice U Sportovní školy ke staveništi (2), [citace 

14. 12. 2020] 

Dostupnost na: 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.7602875&y=50.0603519&z=19&base=o

photo 

 

[4] Seznam.cz, Trasa vrtné soupravy Olomouc - Ohrazenice, [citace 14. 

12. 2020] 

Dostupnost na: 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.7579016&y=50.0615804&z=19&base=o

photo 

 

[5] Seznam.cz, Trasa A – doprava betonářské výztuže, [citace 14. 12. 

2020] 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.7597215&y=50.0609752&z=18
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7585467&y=50.0601349&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7585467&y=50.0601349&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7602875&y=50.0603519&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7602875&y=50.0603519&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7579016&y=50.0615804&z=19&base=ophoto
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7579016&y=50.0615804&z=19&base=ophoto


181 
 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7861720&y=50.1352343&z=11&rc=9kGLExYkng9jr4cxXos

K&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&

xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfN

sagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1 

 

[6] Seznam.cz, Trasa A – křižovatka Pardubice Semtín (4), [citace 14. 12. 

2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7479880&y=50.0602415&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExY

kng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%

3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7Oexvg

Tod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1 

 

[7] Seznam.cz, Trasa A – kruhový objezd Globus (5), [citace 14. 12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7535241&y=50.0590844&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExY

kng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%

3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7Oexvg

Tod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1 

 

[8] Seznam.cz, Trasa A – kruhový objezd Poděbradská x Trnovská (6), 

[citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: 

https://mapy.cz/zakladni?x=15.7577863&y=50.0586626&z=18&base=o

photo 

 

[9] Seznam.cz, Trasa A – kruhový objezd Poděbradská x Trnovská (6), 

[citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: 

https://www.google.cz/maps/@50.0583254,15.7575949,3a,75y,84.63h,

72.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCldaBSSp6-

JIaCO__NuJtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3

DCldaBSSp6-

JIaCO__NuJtw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tac

tile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.

43127%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192 

 

[10] Seznam.cz, Trasa B – doprava betonové směsi, [citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7504477&y=50.0602352&z=15&rc=9jnvUxXneUj6dhvK&rs=

coor&rs=addr&ri=&ri=13989620&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=

%5B%5D&rwp=1%3B9j7C-

xXn.w2pheOgmdgcZgSwITgnKfecgiXfgcgYwfjFPx6Zgiy-J&rut=1 

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7861720&y=50.1352343&z=11&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7861720&y=50.1352343&z=11&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7861720&y=50.1352343&z=11&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7861720&y=50.1352343&z=11&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7861720&y=50.1352343&z=11&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7479880&y=50.0602415&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7479880&y=50.0602415&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7479880&y=50.0602415&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7479880&y=50.0602415&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7479880&y=50.0602415&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7535241&y=50.0590844&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7535241&y=50.0590844&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7535241&y=50.0590844&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7535241&y=50.0590844&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7535241&y=50.0590844&z=18&base=ophoto&rc=9kGLExYkng9jr4cxXosK&rs=firm&rs=coor&ri=208917&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9kGhUxYkTadR5ciqdo1d7OexvgTod9uc8JfNsagof40b0zezDcY2epOcgeai6xXuu0&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7577863&y=50.0586626&z=18&base=ophoto
https://mapy.cz/zakladni?x=15.7577863&y=50.0586626&z=18&base=ophoto
https://www.google.cz/maps/@50.0583254,15.7575949,3a,75y,84.63h,72.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.43127%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.cz/maps/@50.0583254,15.7575949,3a,75y,84.63h,72.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.43127%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.cz/maps/@50.0583254,15.7575949,3a,75y,84.63h,72.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.43127%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.cz/maps/@50.0583254,15.7575949,3a,75y,84.63h,72.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.43127%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.cz/maps/@50.0583254,15.7575949,3a,75y,84.63h,72.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.43127%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.cz/maps/@50.0583254,15.7575949,3a,75y,84.63h,72.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.43127%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://www.google.cz/maps/@50.0583254,15.7575949,3a,75y,84.63h,72.91t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DCldaBSSp6-JIaCO__NuJtw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D305.43127%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7504477&y=50.0602352&z=15&rc=9jnvUxXneUj6dhvK&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=13989620&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j7C-xXn.w2pheOgmdgcZgSwITgnKfecgiXfgcgYwfjFPx6Zgiy-J&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7504477&y=50.0602352&z=15&rc=9jnvUxXneUj6dhvK&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=13989620&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j7C-xXn.w2pheOgmdgcZgSwITgnKfecgiXfgcgYwfjFPx6Zgiy-J&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7504477&y=50.0602352&z=15&rc=9jnvUxXneUj6dhvK&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=13989620&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j7C-xXn.w2pheOgmdgcZgSwITgnKfecgiXfgcgYwfjFPx6Zgiy-J&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7504477&y=50.0602352&z=15&rc=9jnvUxXneUj6dhvK&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=13989620&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j7C-xXn.w2pheOgmdgcZgSwITgnKfecgiXfgcgYwfjFPx6Zgiy-J&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7504477&y=50.0602352&z=15&rc=9jnvUxXneUj6dhvK&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=13989620&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j7C-xXn.w2pheOgmdgcZgSwITgnKfecgiXfgcgYwfjFPx6Zgiy-J&rut=1
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[11] Seznam.cz, Trasa C – doprava stacionárního jeřábu, [citace 15. 12. 

2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.1295669&y=50.1193651&z=10&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9

S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7

D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxM

gsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1 

 

[12] Seznam.cz, Trasa C – křižovatka Ústřední (7), [citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=14.5564056&y=50.0732590&z=18&base=ophoto&rc=9h8kcxX

wFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c

%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZj

Bs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut

=1 

 

[13] Seznam.cz, Trasa D – odvoz zeminy na skládku, [citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7601449&y=50.0343100&z=13&rc=9juADxXVv5d40xXoU6

&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111

%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3

fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo 

 

[14] Seznam.cz, Trasa D – kruhový objezd Svítkov (8), [citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7497460&y=50.0275955&z=18&base=ophoto&rc=9juADxX

Vv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22

c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPH

e7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo 

 

[15] Seznam.cz, Trasa E – odvoz stavebního odpadu na skládku [citace 15. 

12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7832920&y=50.0413177&z=13&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXo

U6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3

A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-

U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi 

 

[16] Seznam.cz, Trasa E – kruhový objezd (9). [citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7506466&y=50.0335278&z=19&base=ophoto&rc=9k0GWx

X31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7

https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.1295669&y=50.1193651&z=10&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.1295669&y=50.1193651&z=10&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.1295669&y=50.1193651&z=10&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.1295669&y=50.1193651&z=10&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.1295669&y=50.1193651&z=10&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.5564056&y=50.0732590&z=18&base=ophoto&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.5564056&y=50.0732590&z=18&base=ophoto&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.5564056&y=50.0732590&z=18&base=ophoto&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.5564056&y=50.0732590&z=18&base=ophoto&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.5564056&y=50.0732590&z=18&base=ophoto&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=14.5564056&y=50.0732590&z=18&base=ophoto&rc=9h8kcxXwFp9jr4QxXo9S&rs=addr&rs=coor&ri=12736633&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B95ft1xYFaT9jKBhkyJ9jUZjBs9jd.wghGjxMgsH9joMuicampzdmpegBxYCBdbovxXuu0gZZ1Gk&rut=1
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7601449&y=50.0343100&z=13&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7601449&y=50.0343100&z=13&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7601449&y=50.0343100&z=13&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7601449&y=50.0343100&z=13&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7601449&y=50.0343100&z=13&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7497460&y=50.0275955&z=18&base=ophoto&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7497460&y=50.0275955&z=18&base=ophoto&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7497460&y=50.0275955&z=18&base=ophoto&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7497460&y=50.0275955&z=18&base=ophoto&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7497460&y=50.0275955&z=18&base=ophoto&rc=9juADxXVv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPHe7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7832920&y=50.0413177&z=13&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7832920&y=50.0413177&z=13&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7832920&y=50.0413177&z=13&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7832920&y=50.0413177&z=13&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7832920&y=50.0413177&z=13&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7506466&y=50.0335278&z=19&base=ophoto&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7506466&y=50.0335278&z=19&base=ophoto&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi
https://mapy.cz/zakladni?planovani-trasy&x=15.7506466&y=50.0335278&z=19&base=ophoto&rc=9k0GWxX31W9jrIDxXoU6&rs=addr&rs=stre&ri=9379842&ri=5196297&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff39lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi
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B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9j.eBxXe6F3xqhff3

9lg-U3gMfc13cbX83segWje0xheJfbRj3ehVLidi 

 

[17] Seznam.cz, Trasa F – doprava vrtné soupravy Olomouc - Ohrazenice 

[citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: 

  https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=16.2493479&y=49.9717118&z=9&rc=97IRjxVJae9jrHyxXopz&r

s=firm&rs=coor&ri=1984040&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A112%7D&xc

=%5B%5D&rwp=1%3B9nm5gxVV349nR2dxVnWi9m.wVxWJ4a9mcEL

d7Q9mDKvbqm9l5xixWVvl9l6FzxWqM09k9AbxXP2-

9kVJ2cW19jyAM5Nf 

 

[18] Seznam.cz, Trasa F – kruhový objezd Svítkov (8). [citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7497460&y=50.0275955&z=18&base=ophoto&rc=9juADxX

Vv5d40xXoU6&rs=stre&rs=stre&ri=144877&ri=5196297&mrp=%7B%22

c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rwp=1%3B9jse7xXW3Tfjs5EgT6iPH

e7Bhjceb5hh3fLhiNBfa55d3fbRj3egWZ5C3h4WhVo 

 

[19] Seznam.cz, Trasa G – Běžný stavební materiál a půjčovna nářadí 

[citace 15. 12. 2020] 

Dostupnost na: https://mapy.cz/zakladni?planovani-

trasy&x=15.7440023&y=50.0503883&z=13&rc=9jpPwxXfc.hsZxXopn&r

s=addr&rs=coor&ri=14031162&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&x

c=%5B%5D&rwp=1%3B9jq4MxXebafD5Mffduhsmfi2h700VhcyAwiAhgc

45XEgtDhG3h4xfSS 

 

[20] Seznam.cz, Trasa H – doprava stropních panelů Filigrán [citace 15. 12. 

2020] 

Dostupnost na: 
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