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ABSTRAKT  

 Cílem bakalářské práce je vyřešit technologickou etapu zakládání pro objekt 
minipivovaru Vysočina, vytvořit technologické předpisy na provedení zemních prací a 
zakládání. Alternativně aplikovat další dva způsoby zakládání a provést jejich 
zhodnocení z pohledu ceny a termínu realizace. Dále vypracovat dokument zásady 
organizace výstavby včetně grafického znázornění zařízení staveniště a pohybů 
vybrané strojní sestavy.    

 

ABSTRACT  

The aim of the bachelor thesis is to solve the technological phase of foundation for the 
object of a microbrewery “Vysočina”, to establish technological orders about 
earthworks and foundations. It applies in alternative way the two others methods of 
foundation and does their price and term evaluation. The other aim is to elaborate the 
documents of principles of organization of construction includes the graphical 
illustration of construction facilities and the movements of chosen composition of 
machines. 
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ÚVOD 

 Předmětem mé bakalářské práce je vyřešit na objektu minipivovaru Vysočina 
technologickou etapu zakládání. Jelikož hrubá spodní stavba je vlastně takovým 
„pilířem a odrazovým můstkem stavby“ je nutné se jí důkladně věnovat. Jelikož jak 
kvalitně bude spodní stavba provedena, se odrazí později na celé výstavbě a následně 
v dalších mnoha letech užívání. 

 V této práci vypracuji na zvolený objekt minipivovaru Vysočina stavebně 
technologickou zprávu, týkající se technologické etapy zakládání. Následně vytvořím 
technologický předpis na provedení zemích prací a zakládání. Ke způsobu plošného 
založení na železobetonových základových patkách a pasech, který je dán projektovou 
dokumentací ve stupni studie, budou vytvořeny dva alternativní způsoby založení, a to 
plošné založení na tlusté základové desce křížem vyztužené Kari sítí a hlubinné 
založení v provedení velkoprůměrových vrtaných pilot CFA. Poté se zaměřím na 
neméně důležité zhotovení zařízení staveniště, ke kterému vypracuji situaci zařízení 
staveniště a zásady organizace výstavby. Na danou technologickou etapu navrhnu 
strojní sestavu, která bude vhodná a zároveň dostupná. 

 V druhé části práce zhodnotím tři řešené druhy založení podle dvou dnes snad 
nejdůležitějších hledisek z pohledu investora, a těmi jsou cena a délka realizace. Na 
zmíněné tři druhy založení zpracuji rozpočty ve směrných katalogových cenách 
rozpočtového softwaru KROS Plus. Na základě návrhu stojní sestavy vytvořím k těmto 
rozpočtům kalkulace. Následně budou v kalkulaci upraveny ceny vstupních materiálů. 

 Touto prací bych ráda poukázala na možné způsoby zakládání, jejich řešení a 
odraz v cenách. Také se v práci letmo dotýkám hodnocení stavebního trhu z pohledu 
stavební firmy.      

  

 

 

 

 



 

11 

 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

  

  

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

A - STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA 

MINIPIVOVAR VYSOČINA – technologická etapa zakládání 

 

 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 



 

12 

BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   PETRA HORÁKOVÁ  
AUTHOR  

VEDOUCÍ PRÁCE                 Ing. Jitka Vlčková 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013      

OBSAH : 

1 Identifika ční údaje ……………………………………………………………………. 13 

2 Rozdělení stavby na stavební objekty ……………………………………………. 14 

3 Charakteristika území stavby ……………………………………………………….  14 

3.1 Území stavby …………………………………………………………………………. 14 

3.2 Provedené průzkumy ………………………………………………………………...  14 

3.3 Výměry …………………………………………………………………………………  15 

4 Urbanistické a architektonické řešení stavby ……………………………………. 15 

5 Technické řešení ………………………………………………………………………. 16 

6 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu ……………………………… 17 

7 Popis řešení technologické etapy ………………………………………………….. 17 

7.1 Zemní práce …………………………………………………………………………...  17 

7.2 Plošné založení na železobetonových patkách a pasech …………………….. 18 

7.3 Plošné založení na základové desce ……………………………………………… 18 

7.4 Hlubinné založení pomocí vrtaných CFA pilot ………………………………….. 18 

8 Vliv na životní prost ředí ………………………………………………………………. 18 

9 Zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů …………………………….. 19 

10 Jednotlivé části stavebn ě technologického řešení…………………………….. 19 

10.1 Technologické předpisy ………………………………………………………….. 19
  



 

13 

10.2 Zařízení staveniště …………………………………………………………………..  20 

10.3 Časový plán ………………………………………………………………………….  20 

10.4 Rozpočet ………………………………………………………………………………  20 

10.5 Návrh strojní sestavy ………………………………………………………………..  20 

10.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci …………………………………………. 20 

11 Seznam použité literatury …………………………………………………………..  21 

      

1 Identifika ční údaje 

Název stavby:   Minipivovar Vysočina 10 000 hl/rok 

   Průmyslově výrobní objekt 

Místo stavby:   Průmyslová 2804/9,  

   583 01 Chotěboř 

   Pozemek p. č. 2804/9 

   Katastrální území Příjemky 

   Česká republika 

Katastrální úřad:  Havlíčkův Brod 

Stavební úřad:  Chotěboř 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor:   Minipivovar Vysočina a.s. 

   Pod Vyšehradem 31 

   582 82 Golčův Jeníkov 

   Česká republika 

Projektant:   Petra Horáková, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 
    ČKAIT číslo 0602010 

   Riegrova 308 
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   582 82 Golčův Jeníkov 

   Česká republika 

Zhotovitel:   Odborná stavební firma, vybraná  na základě výběrového řízení 
    v souladu se stavebním zákonem 350/2012 Sb. [1] a se 
zákonem    o veřejných zakázkách předpis č.137/2006 Sb. [2] 

 

Termín zahájení:  březen 2013 

Termín ukončení:  červen 2014 

 Stavba minipivovaru Vysočina bude probíhat v jedné etapě. Plánovaná roční 
kapacita výroby bude činit cca 10 000 hl/ rok se stáčením piva do sudů a lahví.  

2 Rozdělení stavby na stavební objekty 

SO.01 – Minipivovar Vysočina 

SO.02 – Přípojka vodovodu 

SO.03 – Přípojka NN 

SO.04 – Přípojka kanalizace 

SO.05 – Oplocení 

SO.06 – Objekt pro odpadové hospodářství 

SO.07 – Zpevněné plochy 

3 Charakteristika území stavby 

3.1 Území stavby 

 Území stavby se nachází na pozemku s parcelním číslem 2804/9 v katastrálním 
území Příjemky, které je podle územního plánu součástí průmyslové zóny města 
Chotěboř. Nadmořská výška předmětného pozemku je 493,15 m n. m. a má půdorysný 
tvar nepravidelného obdélníku. Příjezd na pozemek stavby je po stávající příjezdové 
komunikaci II. třídy ul. Sokolohradská, kde je vybudován sjezd po komunikaci místního 
charakteru ul. Průmyslová. Před zahájením výstavby minipivovaru Vysočina byl 
pozemek nevyužíván a zatravněn náletovým výsevem. Na pozemku se nenacházejí 
žádné stromy, keře ani stávající stavební objekty, které by bylo nutné v souvislosti 
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s výstavbou odstraňovat a demolovat, nejsou zde ani žádná důlní díla. Na území 
stavby se nenachází žádná stávávající podzemní vedení inženýrských sítí (vysokého 
napětí s ochranným pásmem, kanalizace, vody, plynu apod.). Na pozemek staveniště 
minipivovaru Vysočina bude nutné vybudovat sjezd z ulice Průmyslové, kde bude 
navazovat staveništní jednosměrná komunikace zhotovená ze  silničních panelů, která 
bude ukončena sjezdem do ulice Okružní. S ohledem na nepříznivou bilanci zemních 
prací bude se souhlasem investora využit sousední pozemek, který je ve vlastnictví 
investora jako deponie a mezideponie vytěžené zeminy a ornice.  

3.2 Provedené pr ůzkumy 

 Na dotčeném území pro výstavbu Minipivovaru nebyly nalezeny žádné archivní 
sondy. V rámci inženýrsko-geologického průzkumu, byl objekt zařazen do nízkého 
radonového rizika, jelikož bylo naměřeno velmi nízké radonové riziko. Možné pronikání 
radonu z geologického podloží do budoucí stavby bude eliminováno použitím kvalitní 
izolace proti zemní vlhkosti v celé půdorysné ploše objektu a po jeho obvodu do výšky 
300 mm. Inženýrsko-geologickým průzkumem byla zjištěna geotechnická kategorie dle 
složitosti základové půdy 1. GK (zatřídění stavby z hlediska zakládání- nenáročná 
stavba, základové poměry- jednoduché, základová půda v celé ploše stavebního 
objektu je shodná jak její složení, tak i mocnost jednotlivých vrstev  ve směru svislém  i 
vodorovném). Na základě provedených sond byla  zjištěna třída zeminy F2 – štěrkový 
jíl pevné konzistence s tabulkovou výpočtovou únosností Rtd = 275 KPa. Podle 
hydrogeologického průzkumu hladina podzemní vody negativně neovlivní základové 
poměry. Založení objektu po vyhodnocení a doporučení inženýrsko- geologického 
průzkumu je navrženo plošné, v kombinaci železobetonových jednostupňových 
základových patek pod železobetonové prefabrikované sloupy a základových pasů, 
přenášející zatížení z nadzákladových konstrukcí do základové spáry od vyzdívaného 
obvodového pláště. Vzhledem k vyšším požadavkům únosnosti podlahových 
konstrukcí ve výrobních prostorách jsou pod zařízeními pivovarnické technologie 
provedeny samostatné základy dosahující nezámrzné hloubky -1,2 m. [3] 

3.3 Výměry 

 Celková zastavěná plocha, jež zabírá objekt minipivovaru Vysočina je 
894,25 m2, podlahová plocha 1115,05 m2. 

4  Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Z architektonického hlediska je minipivovar Vysočina řešen jako solitérní stavba 
s prvky moderní průmyslové architektury tak, aby řešený objekt ve vztahu k dosavadní 
zástavbě a charakteru celé oblasti byl přínosem a dominantou. Stavba má obdélníkový 
půdorys s rozměry 24,50 x 36,50 m. Na 1/3 části půdorysu je objekt dvoupodlažní 
s výškou 7,620 m nad úrovní upraveného terénu, na zbytku tedy na 2/3 půdorysu je 
objekt jednopodlažní s výškou 6,620 m nad úrovní upraveného terénu. Objekt bude 
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sloužit jako průmyslově výrobní, kde část je využita pro výrobu piva a část pro 
administrativu. V prvním nadzemním podlaží jsou v celé ploše umístěny prostory pro 
vlastní výrobu a expedici piva, kotelna a elektrorozvodna, V druhém nadzemním 
podlaží jsou umístěny kancelářské prostory pro management pivovaru. Plná část 
obvodové konstrukce bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem 
s probarvenou silikátovou omítkou, barevně bude rozlišena část soklová od ostatní 
fasádní plochy. Na fasádě bude barevně odlišen název pivovaru. Jihovýchodní roh je 
tvořen samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých sloupků 
a vodorovných příčlí provedené po celé výšce podlaží. Prosklená část fasády odhaluje 
3 nerezové nádoby varny, které jsou dominantou a srdcem pivovaru, a plně dokreslují 
část výrobního systému. Objekt je opatřen plochou střechou se střešním spádem 2°.  

 Stavba Minipivovar Vysočina plánuje roční výrobní kapacitu na cca 
10 000 hl/rok s možností dvojího stáčení piva, a to do sudů i lahví.  

5 Technické řešení 

 ±0,000 objektu je umístěna v úrovni 493,15 m n. m. v systému Bpv. Na 
dotčeném pozemku bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm. Základové 
poměry jsou stanoveny na základě provedení geologického a hydrogeologického 
průzkumu, kde byla zjištěna třída zeminy F2 – štěrkový jíl pevné konzistence 
s tabulkovou výpočtovou únosností Rtd = 275 KPa, hladina podzemní vody negativně 
neovlivní základové poměry. Založení objektu je provedeno plošné v kombinaci 
základových patek pod železobetonové prefabrikované sloupy a základových pasů, 
přenášející zatížení do základové spáry od vyzdívaného obvodového pláště. Vzhledem 
k vyšším požadavkům únosnosti podlahových konstrukcí ve výrobních prostorách jsou 
pod zařízeními pivovarnické technologie provedeny samostatné základy dosahující 
nezámrzné hloubky -1,2 m, jež budou plně oddilatovány. Nosnou konstrukcí je 
prefabrikovaný skeletový systém tvořený sloupy 300x300 mm, obousměrně ztužený 
průvlaky, které zajišťují stabilitu celého objektu. Na ně jsou ukládány předpjaté stropní 
panely Spiroll tl. 200 mm. Obvodový plášť tvoří vyzdívky z keramického zdiva 
Porotherm 24 P+D, které jsou provedeny mezi sloupy a doplněny hliníkovými výplněmi 
otvorů a rolovacími průmyslovými vraty. Na lícní exteriérové straně je proveden 
kontaktní zateplovací systém tl. 100 mm. Jihovýchodní roh administrativní části je 
tvořen samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých sloupků 
a vodorovných příčlí provedenou po celé výšce podlaží. Vnitřní stěny jsou zhotoveny 
jako nenosné dělící. Jedná se o systém keramických Porotherm příček 14 P+D a 8 
P+D. Ve výrobním provozu, který vyžaduje zvýšené tepelně izolační vlastnosti, je 
provedena stěna z PUR panelů, jedná se o místnost 109 Sklep. Objekt je opatřen 
plochou střechou se střešním spádem 2°. St řešní konstrukce je tvořena skládaným 
střešním pláštěm. Její nosnou konstrukci tvoří předpjaté stropní panely Spiroll. Spád 
střechy je vytvořen spádovými klíny z EPS Stabil desek. Střešní krytina je uzavřena 
střešní fólií a doplněna o klempířské prvky střechy a systém odvodu dešťových vod. 
Povrchová úprava podlah v administrativní části a výrobní části tvořící sociální zázemí 
zaměstnanců je tvořena keramickou dlažbou. V provozní části objektu jsou vzhledem 
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k náročným  hygienickým požadavkům a agresivním vlivům z technologie výroby 
navrženy lité podlahy uzavřeny litou stěrkou. Stěny a stropní konstrukce jsou opatřeny 
speciálními bílými malbami do potravinářských provozů.   

 Celý pozemek bude oplocen průhledným oplocením výšky 1,8 m dle výběru 
investora. Z východní strany pozemku, příjezdové strany je oplocení doplněno vstupní 
brankou a vjezdovou branou automaticky ovládanou a opatřenou závorou. Na 
pozemku bude umístěn objekt pro účely odpadového hospodářství. Jedná se o lehkou 
ocelovou konstrukci opláštěnou trapézovými plechy. Objekt musí být uzamykatelný. Na 
pozemku je nutné vybudovat zpevněné plochy zajišťující dopravní obslužnost provozu 
minipivovaru a doplnit je zelenými plochami. Zpevněné plochy jsou navrženy dle třídy 
zatížení provozu asfaltobetonovým kobercem s podkladními vrstvami. Zelené plochy 
budou provedeny rozprostřením ornice s následným osetím travným semenem. Na 
pozemku není uvažováno s parkovacím stáním osobních automobilů zaměstnanců, to 
je již předčasně vybudováno a umístěno mimo oplocený areál na již zpevněném 
prostoru určeném výhradně k tomuto účelu. Tyto plochy pro parkovací stání jsou 
umístěny z východní strany naproti vstupu do areálu.  

6     Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu   

 Dopravní napojení objektu minipivovaru bude řešeno na stávající obslužnou 
komunikaci vedoucí průmyslovou zónou. Nově bude proveden sjezd na pozemek č. 
2804/9 k.ú.Příjemky. Sjezd bude proveden v šířce min 6,0 m pro pohodlný vjezd 
vozidel zásobující provoz pivovaru. Elektro: napojení elektro bude ze stávající PRIS na 
hranici pozemku. Plyn: napojení na stávající STL plynovod PE 90 vedoucí v chodníku 
před dotčeným pozemkem. Voda: napojena ze stávajícího rozvodu DN litina 200 
vedoucí v pozemku 4550/3, podvrtem pod komunikací II třídy 345. Kanalizace 
splašková: napojena na stávající výtlačný řad na pozemku 2804/5, podvrtem pod 
obslužnou komunikací. Kanalizace dešťová: nebude řešena, dešťové vody budou ze 
střechy svedeny odpadními troubami a vyústěny na terén. Likvidovány tak budou 
přímým vsakem na pozemku. Osvětlení vnitroareálových komunikací je navrženo 
osvětlovacími stožáry výšky 4 m. Jsou navrženy celkem 3 kusy stožárů. Nově 
navržená areálová komunikace bude provedena tak, aby byl umožněn bezproblémový 
pohyb vozidel zásobující provoz pivovaru (odvoz mláta traktorem, dovoz surovin 
cisternou), a dále  aby byl zaručen dostatek parkovacích míst pro obsluhu a přepravní 
automobily expedovaných produktů. 

7 Popis řešené technologické etapy 

 Technologická etapa hrubé spodní stavby řešeného minipivovaru Vysočina 
bude z hlediska zemních a základových prací rozdělena do dvou kompletních 
technologických předpisů. A to do technologického předpisu pro provedení zemních 
prací a technologického předpisu provádění plošného založení na železobetonových 
patkách a pásech, dle projektové dokumentace [51]. Do zmíněného technologického 
předpisu zakládání budou doplněny možná alternativní řešení a popsána pouze 
v rozdílných bodech technologického předpisu. Variantním řešením tedy bude 
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provádění plošného založení na tlusté základové desce křížem vyztužené KARI sítí a 
provádění hlubinného založení technologií vrtaných pilot CFA. 

7.1 Zemní práce 

 V prvním technologickém předpisu provádění zemních prací podle projektové 
dokumentace  [51] se nejprve  provede skrývka ornice na celém pozemku investora 
(3441 m2) v tl. 200 mm pásovým dozerem Caterpillar D8T. Ornice bude deponována 
na přilehlém pozemku investora. Po provedení sejmutí ornice bude plynule navazovat 
vytěžení stavební jámy Kolovým rypadlem Caterpillar M322D . Vytěžená zemina bude 
taktéž deponována na přilehlém pozemku investora. Zemní práce základových 
konstrukcí budou ukončeny až po dosažení stanovených výškových úrovní výkopů 
(úrovně i s vrstvou zeminy chránící základovou spáru, která bude odstraněna těsně 
před prováděním základových konstrukcí). 

7.2 Plošné založení na železobetonových patkách a p asech 

 V druhém  technologickém předpisu provádění plošného založení na 
železobetonových patkách a pásech podle projektové dokumentace  [51] bude nejdříve 
provedeno ruční dočištění výkopu v místě budoucích základových patek a pasů a 
případné odčerpání povrchové vody. Následně bude zrealizován podkladní beton, jenž 
bude vyžadovat technologickou přestávku. Po jejím skončení bude provedeno 
bednění, armování a následná betonáž. Beton je vyroben v betonárce a na staveniště 
dovezen autodomíchávačem  Steter, BASIC LINE AM 10 C. Do základových 
konstrukcí lit pomocí autočerpadla S34 X s průběžným hutněním vysokofrekvenčním 
ponorným vibrátorem na beton Atlas Copco DYNAPAC AX 40. 

7.3 Plošné založení na základové desce   

 Třetí technologický předpis obsahuje provádění plošného založení na tlusté 
základové desce křížem armované KARI sítí. Navazuje tak na první technologický 
předpis ve fázi odtěžení ornice, kde následuje odtěžení zeminy pro základovou desku, 
a to kolovým rypadlem Caterpillar M322D. Zemina bude deponována na přilehlém 
pozemku investora. Zemní práce základových konstrukcí budou ukončeny až po 
dosažení stanovených výškových úrovní výkopů (úrovně i s vrstvou zeminy chránící 
základovou spáru, která bude odstraněna těsně před prováděním základových 
konstrukcí). Následně bude provedeno ruční dočištění výkopu a případné odčerpání 
povrchové vody. Poté bude zrealizován podsyp ze štěrkopísku a vlit podkladní beton, 
po nutné technologické pauze bude zhotoveno bednění, armování a samotná betonáž. 
Beton je vyroben v betonárce a na staveniště dovezen autodomíchávačem  Steter, 
BASIC LINE AM 10 C  a do základových konstrukcí dopraven pomocí autočerpadla, 
S34 X s průběžným hutněním vysokofrekvenčním ponorným vibrátorem na beton Atlas 
Copco DYNAPAC AX 40. 

7.4 Hlubinné založení pomocí vrtaných CFA pilot 
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 Čtvrtý technologický předpis provádění hlubinného založení technologii 
vrtaných pilot CFA, navazuje na první technologický předpis ve fázi odtěžení ornice, 
následně budou navrtány velkoprůměrové piloty, prováděny rotační technologií do vrtů, 
pomocí vrtací soupravy SOIMEC SF 65, poté se vloží již z výroby připravené armokoše 
a budou betonovány příslušnou předepsanou betonovou směsí ukládanou pomocí 
autočerpadla S34 X. Po technologické pauze musí být hlavy pilot upraveny pro osazení 
prefabrikovaných patek.  

 Na výše uvedené technologické etapy zemní práce a zakládání bude navazovat 
provedení montované skeletové konstrukce, jež je součástí vrchní stavby. 

8  Vliv na životní prost ředí 

 Uvedený objekt minipivovaru nezasahuje do žádného chráněného území 
přírody, nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a14 zákona č. 114/1992 Sb. 
Stavba nevyžaduje potřebu kácení zeleně, tudíž nebude mít žádný negativní vliv na 
životní prostředí. Odvoz komunálního odpadu bude prováděn příslušnou organizací 
města Chotěboř. Dešťová voda bude odváděna dešťovými svody na terén. Při 
provádění výstavby objektu bude dohlíženo, aby byla omezena prašnost a případné 
znečištění staveniště, okolí a příjezdových komunikací. 

9 Zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů   

 Veškeré práce při realizaci objektu budou prováděny v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením 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, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví 
bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 
a nářadí a nařízením vlády č. 101/2005Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 

 Všichni pracovníci budou důkladně a podrobně seznámeni s technologickým 
postupem a s návazností jednotlivých činností. Veškeré specializované práce budou 
prováděny pouze odborně a zdravotně způsobilými osobami. Podrobný popis BOZ je 
řešen v samostatné příloze 2 hlavně z důvodu, že zemní práce a zakládání staveb 
řadíme mezi rizikové práce s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví. 
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10 Jednotlivé části stavebn ě technologického řešení   

10.1 Technologické p ředpisy 

Členění technologického předpisu [4]: 

1. Obecné informace o stavbě 

2. Výpis materiálu 

3. Převzetí staveniště 

4. Pracovní podmínky 

5. Personální obsazení 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

7. Pracovní postupy 

8. Jakost, kontrola a zkoušení 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

10. Nakládání s odpady 

11.Literatura, ČSN, www.stránky 

 Technologické předpisy provádění zemních prací, základových prací založení 
na železobetonových patkách, založení na základové desce křížem armované 
vyztužené KARI sítí a vrtaných velkoprůměrových pilot  CFA budou uvedeny dále 
v této práci v kapitolách C a D. 

10.2 Zařízení staveništ ě 

 Zařízení staveniště řeší příjezdovou komunikaci na staveniště, vnitrostaveništní 
horizontální a vertikální dopravu, staveništní buňky sloužící jako zázemí pro 
pracovníky, kanceláře, WC, umývárnu, plochy pro uskladnění materiálů, sklady, a to 
včetně jejich napojení na inženýrské sítě jejich dimenze a napojení staveništních 
přípojek. Spotřeba vody, elektrické energie bude stanovena pro technologickou etapu 
základových prací. Do spotřeby vody bude započtena spotřeba vody pro hygienické 
potřeby pracovníků. Kapitola Zásady organizace výstavby následuje posléze.  

10.3 Časový plán 

 Jako časový plán (harmonogram) bude sestaven řádkový harmonogram 
vypracovaný pro technologické etapy zemních prací a základových prací. Podkladem 
pro sestavení harmonogramu budou použity normohodiny lidské práce a strojohodiny 
strojů použité z programu KROS Plus, verze 16.10, data 2013/1, cenová úrove ň ÚRS 
PRAHA 2013 01, které jsou výsledkem kalkulací  viz. příloha č. 4 upravených dle 
navržené strojové sestavy viz. příloha č.1 a v souladu s navrženým počtem pracovníku 
dle jednotlivých technologických postupů.  Časový plán bude samostatnou přílohou 4. 
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10.4 Rozpočet 

 Rozpočty pro jednotlivé technologické etapy hrubé spodní stavby objektu 
minipivovaru budou zpracovány jako položkové, vytvořeny v rozpočtovém programu 
KROS Plus, verze 16.10, data 2013/1, cenová úroveň ÚRS PRAHA 2013 01. Tyto 
budou samostatnou přílohou č.4 

10.5 Návrh strojní sestavy 

 Zde budou navrženy konkrétní stavební stroje, ruční nářadí včetně technických 
parametrů udávaných výrobcem, které budou v průběhu provádění technologických 
etap zemních a základových prací používány. Návrh strojní sestavy bude přiložen jako 
samostatná příloha č. 1. 

10.6 Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 

 Registr zdrojů pracovních rizik spojených s technologickou etapou hrubé spodní 
stavby a specifická opatření navržená pro účely jejich předcházení budou uvedeny 
v příloze č. 3. 

 Podkladem pro zpracování stavebně technologické zprávy byla průvodní a 
technická zpráva zpracována v té době platnou vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb na zakázku Minipivovaru Vysočina, Petrou Horákovou, Riegrova 308, 582 82 
Golčův Jeníkov dne 11. Listopadu 2012, stupeň studie. [51] Vyhláška byla nahrazena 
předpisem 63/2013 o dokumentaci staveb. [5] 

11 Seznam použité literatury 

 Seznam použité literatury je uveden v závěru bakalářské práce jako souhrnný 
za celou práci. 
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1 Informace o rozsahu staveništ ě 

 Rozsah zájmového území s polohou stavebního záměru minipivovaru Vysočina 
je patrný ze situace zařízení staveniště. Lokalita pro plánovaný záměr se nachází na 
parcele č. 2804/9 v katastrálním území Příjemky, která je podle územního plánu obce 
Chotěboř součástí průmyslové zóny obce. Předmětná parcela tvoří jeden funkční 
celek, jenž je vlastnictvím investora. Parcely obklopující místo staveniště jsou 
situovány z jižní a severní strany s parcelními čísly 2804/7, 2808/8 a 2804/10, tyto jsou 
již trvale zastavěny výrobními objekty místních soukromých firem. Z východní a 
západní strany je pozemek ohraničen místními komunikacemi ulic Průmyslová a 
Okružní. Objekt minipivovaru bude umístěn na pozemku ve tvaru nepravidelného 
obdélníku s nadmořskou výškou 493,15 m.n.m. Staveniště lze označit za rovinaté, 
vzhledem k tomu, že celkové převýšení terénu mezi nejvzdálenějšími body staveniště 
je téměř nulové.  

2 Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 

 Stávající sítě inženýrské infrastruktury jsou vedeny  pod komunikací a přilehlým 
chodníkem v ulici Průmyslová. Na zajištění plynulého chodu zařízení staveniště je 
nutné zhotovit dočasné přípojky inženýrských sítí. Potřeby a spotřeby jednotlivých 
médií jsou dány výpočty, na které je nutno dimenzovat přípojky. Přípojky na hranici 
pozemku budou zhotoveny a vlastněny správci těchto veřejných sítí (Vodovody a 
kanalizace Havlíčkův Brod, ECF elektrocentrum fabrik, s.r.o., blíže viz příloha č. 6 
Průvodní zpráva). 

 Staveništní přípojka vody – bude zhotovena jako nová, napojena na vodovodní 
řad na ulici Průmyslová a přivedena na předmětný pozemek. Ze staveništního 
vodoměru bude proveden provizorní vodovod pro objekty zařízení staveniště přípojkou 
o dimenzi PE32. 

 Staveništní přípojka kanalizace – objekty zařízení staveniště budou napojeny 
na nově vybudovanou splaškovou ležatou kanalizaci, která ústí do kanalizačního řadu 
vedoucího pod komunikací v ulici Průmyslová. Splašková staveništní přípojka 
kanalizace je navržena z kanalizačních trub PVC DN 150 uložená na pískový podsyp 
tl. 100 mm a obsypána štěrkopískem, poté zbývající hloubka rýhy zasypána zeminou 
hutněnou po vrstvách. 

 Staveništní přípojka NN – rozvod NN k objektům zařízení staveniště je 
proveden nadzemním vedením z rozvodné skříně a hlavního staveništního rozvaděče, 
který je jako provizorní zajištění nízkého napětí umístěn na hranici pozemku. Dále je 
proveden dočasný rozvod NN po severní a západní straně hranice pozemku, kde na 
oplocení bude osazeno venkovní halogenové osvětlení.  
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2.1 Bilance jednotlivých staveništních medií  

Dimenze staveništních p řípojek pro technologickou etapu zakládání  

Výpočet maximální spotřeby vody pro zařízení staveniště pro technologickou etapu 
zakládání: 

Výpočtový vztah  pro sekundovou spotřebu vody: 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

Qn – sekundová spotřeba vody l/s 

Pn – spotřeba vody za časovou jednotku l/ den (směna) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6 - 2,7) 

t – doba odběru v časových jednotkách 8 hodin (směna) 

1- spot řeba vody pro technologické ú čely 

Spotřeba pro polévání čerstvého betonu střední hodnota          10l/m2 

Množství betonu     894,25 m3 * 10 l = 8942,5 l/m3  

2- hygienické ú čely  

Hygienické účely 1 pracovník směna střední hodnota…………….……….………..… 40 l 

Počet pracovníků 8………..………………………………………………..….……..…..320 l 

 Sprchování 1 pracovník střední hodnota…………………………………….……..…… 45l 

Počet pracovníků 8………………………………………………………..………….…. 360 l 

3- provozní ú čely Studenovodní vysokotlaký čisti č HD 13/35-4 Cage 

Průtok              1260l/hod 

Počet mytí 10…………………………………………..…………………….……12600 l 

Qn = Σ (Pn x kn) / t x 3600 

      = (8942,5*1,6 +680*2+1260*2)/8*3600= 0,63 l/s 

Vodovodní přípojka PE 32, vyhovuje pro připojení zařízení staveniště.  [47] 
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Výpočet maximální příkon elektrické energie pro zařízení staveniště pro technologickou 
etapu zakládání (příkony převzaty s přílohy č.1 strojová sestava): 

 

 

0,5 – koeficient náročnosti elektromotorů mechanizačních prostředků   

0,8 – koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient náročnosti vnějšího osvětlení     [47] 

Obr. B-1: Základní vztah pro  výpočet příkonu elektrické energie   
       

Tab.B-1: Instalované příkony 

P1 instalovaný p říkon elektromotor ů  

Přístroj Štítkový příkon v 
kW Počet ks 

KW 
celkem 

Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE 
Professional 

0,63 2 1,23 

Bourací kladivo Bosch GSH 27 VC 
Professional 

2 2 4 

Kalové čerpadlo BESTINOX 1500 1,5 2 3 

Kompaktní a silná úhlová bruska s 
TEMPOMATEM 

1,6 2 3,2 
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Svářečka Omicron Gama 1500D 
invertor 

4,7 2 9,4 

Střihačka a ohýbačka betonářské oceli 
COMBI  30-35 

2,92 1 2,92 

Studenovodní vysokotlaký čistič HD 
13/35-4 Cage 

15 1 15 

Celkem- P1 instalovaný p říkon elektromotor ů                                              38,75 kW 

P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení 

Vnitřní osvětlení Příkon kW/m2  m2   kW 
celkem 

Kanceláře, vrátnice 0,02 39,43 0,79 

Šatny, umývárny, WC 0,006 89,08 0,53 

Skladovací buňky 0,008 45 0,36 

Celkem P2 Instalovaný p říkon vnit řního osv ětlení                                          1,68 kW 

P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení 

Přístroj Štítkový příkon kW Počet ks kW celkem 

Mobilní osvětlení Halogenový reflektor 
500W IP 44 

0,5 13 6,5 

Celkem P3 Instalovaný p říkon vn ějšího osv ětlení                                            6, 5 kW 

 

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

S = 1,1*((0,5.38,85+ 0,8*1,68 + 6,5)2 + (0,7*38,85)2)1/2 

S = 42,36 kW 
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3 Odvodn ění staveništ ě 

 Odvodnění staveniště bude řešeno přímým vsakem přes vytvořenou zpevněnou 
plochu opatřenou drtí s geotextilií. Plochy tvořící silniční panely (dočasná staveništní 
komunikace, plocha pro čištění automobilů, sklady a zpevněné plochy pro stání 
strojních sestav jednotlivých stavebních etap) jsou spádovány min. 1,5%, aby bylo 
docíleno shromažďování srážkových vod na pozemku s možností přímého vsaku. 
Pokud by došlo k nadměrnému srážkovému úhrnu a pouhý vsak by byl nedostačující, 
byl by na pozemku v jižní části podél oplocení vybudován kanál s drenáží, který by 
přebytečnou vodu odváděl do revizní a kontrolní šachty zřízené na pozemku, která je 
napojena na hlavní kanalizační řád vedený pod komunikací v ulici Průmyslová.    

4 Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 Příjezd ke staveništi je umožněn po komunikaci II. třídy ul. Sokolohradská, při 
výjezdu z obce Chotěboř, směr Ždírec nad Doubravou. Z Ulice Sokolohradská je 
proveden sjezd na místní komunikaci v ulici Průmyslová, jež zajišťuje dopravní 
obslužnost průmyslové zóny. Z Průmyslové ulice je vybudován dočasný sjezd na 
staveniště. To je obklopeno ze dvou protilehlých stran místními komunikacemi a již 
zastavenými parcelami. Na východní straně je ohraničeno místní komunikací ulice 
Průmyslová, taktéž na západní straně místní komunikací v ulici Okružní. Z jižní strany 
staveniště sousedí s již provozovaným komerčním objektem výrobního charakteru, 
který se rozkládá na parcele 2804/10. Ze severní strany jsou taktéž dvě zastavěné 
parcely s parcelními čísly 2804/7 a 2804/8, na nichž jsou umístěny 2 objekty výrobního 
charakteru. 

 Veškeré sítě inženýrské infrastruktury jsou vedeny  pod komunikací a přilehlým 
chodníkem v ulici Průmyslová. Na jednotlivé řady budou napojeny objektové přípojky 
inženýrských sítí. Na hranici pozemku bude před započetím zřízení zařízení staveniště 
osazen sloupek, ve kterém je umístěna přípojková skříň a hlavní uzávěr plynu. 
Vodovodní přípojka je napojena návrtem na stávající vodovodní řad. Dočasné objekty 
zařízení staveniště budou napojeny na nově vybudovanou revizní a kontrolní šachtu, 
ze které ležatou kanalizační přípojkou jsou svedeny odpadní splaškové vody do 
kanalizačního řadu na ulici Průmyslová. 

5 Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Novostavba minipivovaru nebude mít v zájmovém území negativní vliv na 
okolní objekty a pozemky. Stavba bude prováděna podle platné české legislativy. Při 
výstavbě budou prováděny kontroly dodržování BOZP, ochrany životního prostředí, 
likvidace odpadů, ochrany ovzduší, přírody, krajiny, příznivých účinků hluku a vibrací.    
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 Navrhovaný objekt je řešen jako solitérní stavba s prvky moderní průmyslové 
architektury, která nikterak nenarušuje ráz dosavadní zástavby.  

6 Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení d řevin 

 Plánovaný objekt minipivovaru nezasahuje do žádného chráněného území 
přírody, nebo přechodně chráněné plochy ve smyslu §13 a14 zákona č. 114/1992 Sb. 
Stavba nevyžaduje potřebu kácení zeleně, tudíž nebude mít žádný negativní vliv na 
životní prostředí. 

 Odvoz komunálního odpadu bude prováděn příslušnou organizací města 
Chotěboř. Dešťová voda bude odváděna dešťovými svody na terén. Při provádění 
bude dohlíženo, aby byla omezena prašnost a případné znečištění staveniště, okolí a 
příjezdových komunikací. 

7 Maximální zábory pro staveništ ě 

 Zábory veřejných ploch nebudou nutné. Avšak pohyb autojeřábu zasahuje na 
pozemky okolních objektů. Na těchto pozemcích po dohodě s jejich majiteli bude 
omezen provoz a zamezen průchod osob v době, kdy bude autojeřáb v provozu. Tyto 
zabrané plochy budou řádně ohrazeny rozebíratelným oplocením a označeny 
výstražnými páskami a tabulkami se zákazem vstupu na vyhrazené plochy.   

8 Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři 

výstavb ě, jejich likvidace 

 Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti bude likvidován v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Na staveništi jsou umístěny tři nádoby na 
likvidaci odpadu, suť, dřevo a komunální směsný odpad. Staveniště, podle platných 
smluv, bude zařazeno do svozového systému města Chotěboř.  

 Odpad a odpadové materiály budou na staveništi řádně tříděny a ukládány do 
přistavených nádob (viz příloha č. 5 výkres Situace zařízení staveniště). V kolaudačním 
řízení budou investorovi předány protokoly o řádné likvidaci odpadů renomovanou 
firmou zajišťující tuto činnost. 

 Vytěžená přebytečná zemina, jež je také považována za odpad, je řádně 
deponována mimo předmětný pozemek na pozemku investora č. 2804/11. Zemina na 
žádost investora bude ponechána na zmíněné deponii. Po dokončení výstavby 
minipivovaru Vysočina investor rozhodne, jak s přebytečnou deponovanou zeminou 
naloží. 
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Odpady vznikající ve fázi výstavby – etapy zakládán í 

Tab.B-2: Katalog odpadů vznikající ve fázi výstavby [20] 

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie Zp ůsob nakládání 
s odpadem 

Stavební a demoli ční odpady 

Beton 17 01 01 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O Sběrný dvůr 

Železo a ocel 17 04 05 O Materiálové využití 

Komunální odpady 

Směsný komunální 
odpad 

20 03 01 O skládka 

9 Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie 

zemin 

 V rámci staveniště na parcele č. 2804/9 nebudou zřizovány žádné trvalé ani 
dočasné deponie. Veškerá vytěžená zemina a skrývka ornice bude deponována na 
pozemku investora č 2804/11, kde budou vytvořeny 4 dočasné deponie, 1 je 
dimenzována na uskladnění ornice a zbylé 3 na uskladnění zeminy. Deponovaná 
zemina bude vyžita na provedení zpětných zásypů a dokončovacích terénních úprav. 
O dalším využití zbývající zeminy, jež nebyla zpětně použita na pozemku minipivovaru, 
bude po dokončení stavby rozhodovat investor.  

10 Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

 Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních 
technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Ačkoliv se jedná o výrobní 
objekt, je zcela vyloučena jakákoliv kolize s okolím. 

 Zhotovitel stavby je povinen pravidelně kontrolovat možnost výskytu rizikových 
faktorů, které mohou při práci na staveništi vznikat. V případě výskytu rizikového 
faktoru je zhotovitel povinen bez jakéhokoli odkladu odstranit nebo alespoň 
minimalizovat jejich dopad na životní prostředí. Rizikové faktory lze definovat v různých 
fázích výstavby, jedná se zejména o faktory fyzikální (hluk, vibrace), chemické 
(karcinogeny), biologické (viry, bakterie, plísně), prach, fyzická, psychická zátěž a 
klimatické podmínky (extrémní teplo, chlad, vlhkost).    
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 Likvidace dešťových vod vzhledem k příznivým geologickým podmínkám není 
nutné odvádět mimo staveniště. Likvidace dešťových vod bude zajištěna vsakem na 
pozemku. 

 Zhotovitel je povinen chránit území proti hluku a vibracím. Zajištění ochrany 
vyplývá z využívání strojů a mechanizmů v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřesahuje požadované limity dané jejich technickými osvědčeními. V případě pozice 
pracovního stroje v blízkosti okolní zástavby, který by produkoval vyšší hodnotu hluku 
stanovenou hygienickými předpisy, provedlo by se zabezpečení například kryty či 
akustickými zástěnami.  Při výstavbě je nutné dodržovat povolené hladiny hluku 
definované v Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. [13] 

 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny je zabezpečena 
využíváním dopravních prostředků produkujících povolené limity výfukových škodlivých 
plynů. Zhotovitel udržuje strojové sestavy a provádí u nich pravidelné technické 
kontroly.  

    Ochrana proti znečišťování komunikací je na staveništi zajištěna plochou pro 
čistění automobilů. Tato plocha je umístěna před výjezdem ze staveniště, napojena na 
staveništní přípojku vody a kanalizace a osazen odlučovač ropných látek. Tímto 
opatřením dochází k zamezení znečišťování veřejných komunikací od vozidel 
vyjíždějících z předmětného zařízení staveniště. V případě znečištění veřejné 
komunikace, například u přemístění zeminy na vedlejší pozemek investora může dojít 
k případnému znečištění. V takovémto případě je zhotovitel povinen zajistit potřebnou 
techniku (např. zametací vůz, kropící vůz), která nanesené nečistoty na veřejných 
komunikacích neprodleně odstraní. Zhotovitel je povinen udržovat v čistotě i 
vnitrostaveništní komunikaci a ostatní plochy. Tyto budou pravidelně čištěny a 
v případě nadměrné prašnosti i skrápěny. 

 V případě dovozu sypkých materiálů je nutno využívat zaplachtovaná vozidla, 
jež zabrání nadměrné prašnosti.   

11 Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 

pot řeba koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora dle § 15 zákona č. 309/2006, 
který musí zejména podat oznámení o realizaci stavby na příslušném Inspektorátu 
bezpečnosti práce IBP Havlíčkův Brod, Ledečská 2917, 580 01 Havlíčkův Brod 
minimálně 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli, oznámení může být doručeno v 
listinné nebo elektronické podobě. [10] 

 Stavba minipivovaru Vysočina splňuje § 15 zákona č. 309/2006, protože se 
jedná o stavbu, která se bude realizovat déle než 30 pracovních dní a nastane i 
situace, kdy se na stavbě bude pohybovat více jak 20 fyzických osob po dobu delší než  
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jeden den a také stavba bude realizována více, než jsou citovány v zákoně dvěma 
subdodavateli. [10] 

 Zhotovitel je povinen na základě požadavků platné legislativy zpracovat plán 
BOZP. Před zahájením jakýchkoli stavebních prací budou všichni pracovníci proškoleni 
o bezpečnostních předpisech, které jsou bezpodmínečně povinni dodržovat. Pracovníci 
budou seznámeni s případnými riziky, které se mohou vyskytnout, a jejich zabráněním. 
Všichni pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 

 Na pracovišti musí být dbáno čistoty. Pomůcky požární ochrany musí být plně 
funkční a v minimálním předepsaném množství. Pracovníci budou proškoleni o 
manipulaci s nimi.  

 Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze pracovník, který je 
k takovémuto výkonu určen a má platné přezkoušení dle vyhlášky 50/1978 Sb. o 
odborné způsobilosti v elektrotechnice. [46] 

Práce na staveništi musí být prováděny v souladu s platnou legislativou České 
republiky. Na jednotlivé etapy zhotovitel zpracuje technologické předpisy, kterými se 
řídí všichni pracovníci. 

Základní požadavky na dodržování zásad BOZP: 

− oplocení staveniště výšky min. 1,8 m 

− udržování pořádku a čistoty na staveništi 

− uspořádání staveniště na základě Situace zařízení staveniště, staveništní 
komunikace, sociální, výrobní a provozní objekty  

− zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

− předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 

− provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 
pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
během používání tak, aby byly zajištěny a odstraněny nedostatky, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků na staveništi 

− na pracovišti se pohybují pouze osoby s odbornou způsobilostí vykonávat 
činnosti, které jsou jim určeny 

− splnění podmínek pro odstraňování a likvidaci nebezpečných látek a odpadů 

− uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu 

− vedení evidence přítomnosti zaměstnanců na staveništi 
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− dodržování stanoveného časového fondu 

− přizpůsobení časovým potřebám prací jednotlivých etap  

12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

 V oblasti staveniště se nevyskytují žádné výstavbou dotčené stavby, na které 
by byl kladen požadavek na provedení bezbariérových úprav jak staveb, tak i 
venkovních přístupových a zpevněných ploch. Taktéž se nepředpokládá činnost 
pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, tudíž nebudou prováděny 
žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení 
staveniště, které by měly charakter bezbariérových přístupů. 

13 Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 

13.1 Veřejné komunikace 

 Příjezd ke staveništi je umožněn po komunikaci II. třídy ul. Sokolohradská, při 
výjezdu z obce Chotěboř, směr Ždírec nad Doubravou. Z Ulice Sokolohradská je 
proveden sjezd na místní komunikaci v ulici Průmyslová, jež je obousměrná a zajišťuje 
dopravní obslužnost průmyslové zóny. Z Průmyslové ulice je vybudován dočasný sjezd 
na staveniště. V ulici Průmyslová bude po dobu výstavby omezena rychlost na 30 
km/hod a osazena dopravní značka zákaz zastavení včetně dodatkové tabule vjezd 
vozidel na stavbu. Toto omezení bude zajištěno v obou směrech. Před nově 
vybudovaným sjezdem na staveniště jsou umístěny dopravní zákazové značky zákaz 
vjezdu mimo stavbu a zákaz stání, aby nebyl omezen provoz na příslušné obslužné 
komunikaci v ulici Průmyslová. Ulice Okružní je pouze jednosměrná. Taktéž bude 
omezena rychlost v celé délce komunikace na 30 km/h a osazeny zákazové značky 
zákaz zastavení a stání po celé její délce. Z ulice Sokolohradská nelze vjet do ulice 
okružní, zde je osazen zákaz vjezdu všech vozidel.    

13.2 Staveništní komunikace 

 V rámci zařízení staveniště bude zhotovena dočasná staveništní komunikace 
ze silničních panelů. Při vjezdu do staveniště je umístěna vrátnice, kde budou 
evidována všechna vozidla vjíždějící na pozemek. Maximální povolená rychlost pohybu 
vozidel na staveništi je 20 km/hod. Vzhledem k dopravní situaci průmyslové zóny 
budou využity přilehlé místní komunikace na ulicích Průmyslová a Okružní, z tohoto 
důvodu byla navržena jednosměrná staveništní komunikace, kde před výjezdem je 
umístěna plocha pro mytí vozidel vyjíždějících ze stavby. Při výjezdu je umístěna druhá 
vrátnice, kde jsou evidována vozidla opouštějící staveniště. Při výjezdu do ulice 
Okružní je osazeno svislé dopravní značení, přikázaný směr jízdy doleva. 



 
35 

13.3 Zajišt ění materiálových zdroj ů      

 Pro zajištění zdrojů materiálů pro technologickou etapu zakládání budou 
využívány místní firmy, jejichž využitím lze dosáhnout minimalizace nákladů na 
dopravu. Jedná se o následující firmy, které zajistí plynulý chod výstavby včetně 
provozu staveniště. 

ZAPA a.s.  pobočka Chotěboř, Partyzánská ulice, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění transportbetonu pro provedení základových patek a pasů 

− Dopravní vzdálenost 1,8 km, dojezdový čas cca 3 min 

− Doprava zajištěna autodomíchávači Steter, Basic line AM 10C 

Stavebniny Hladíková Eva Chot ěboř, Riegrova 195, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění stavebních materiálů, betonářská výztuž, dřevěná prkna 

− Dopravní vzdálenost 3,4 km, dojezdový čas cca 5 min 

− Doprava zajištěna zdarma v rámci odběru materiálu 

ERLAS s.r.o. , Riegrova 549, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění stavebních materiálů, betonářská výztuž, dřevěná prkna 

− Dopravní vzdálenost 3,6 km, dojezdový čas cca 6 min 

− Doprava zajištěna zdarma v rámci odběru materiálu 

STAVEBNINY VALA s.r.o. , Svinný u Chotěboře 80, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění stavebních materiálů, betonářská výztuž, dřevěná prkna 

− Dopravní vzdálenost 4,9 km, dojezdový čas cca 12 min 

− Doprava zajištěna zdarma v rámci odběru materiálu 

Technická a lesní správa s.r.o. , Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř 

− Zajištění likvidace odpadů (dřevo, stavební suť), sběrný dvůr 

− Dopravní vzdálenost 0,758 km, dojezdový čas cca 1 min 

− Zařazeno do svozového systému města Chotěboř 

− Zajištění likvidace komunálních odpadů – skládka Lapíkov 
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− Dopravní vzdálenost 4,1 km, dojezdový čas cca 8 min 

− Zařazeno do svozového systému města Chotěboř 

K zajištění stavebních materiálů jsou zvoleny 3 firmy, které budou vždy poptávány na 
potřebné množství materiálu a podrobeny tendrovému výběrovému řízení. Kritériem 
bude nejnižší nabídková cena, obchodní podmínky a délka dodání na místo stavby. 

14 Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby 

 Výstavba minipivovaru nepodléhá žádným dalším speciálním podmínkám pro 
provádění výstavby.  

15 Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

 Předpokládaný termín výstavby minipivovaru je 16 měsíců. Uzlové termíny 
budou definovány v podrobném harmonogramu postupu výstavby, který bude součástí 
nabídek jednotlivých uchazečů vypisovaného výběrového řízení na generálního 
zhotovitele stavby. 

Předpokládané uzlové termíny:  

Hrubá stavba  

• zahájení - březen 2013 
• dokončení – říjen 2013 

Vnitřní dokončovací práce  

• zahájení - říjen 2013 
• dokončení - březen 2014 

Venkovní dokončovací práce 

• zahájení – červen 2014 
• dokončení – červen 2014 

Montáž technologie 

• zahájení – duben 2014 
• dokončení – červen 2014 

Výstavba minipivovaru Vysočina bude zajištěna odbornou stavební firmou na základě 
výběrového řízení v souladu se stavebním zákonem a se zákonem o veřejných 
zakázkách. 
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16 Objekty a vybavení za řízení staveništ ě 

 Na parcele 2804/9 bude po jejím převzetí vybudováno dočasné zařízení 
staveniště, jež bude zajišťovat sociální a hygienické zázemí pracovníků, výrobní a 
provozní plochy potřebné pro bezpečný chod pracovních procesů na staveništi.     

 Sociální zázemí zařízení staveniště je tvořeno mobilními kontejnery, které 
zajišťují komfort na staveništi, sociální a administrativní zázemí. Jedná se o následující 
kontejnery firmy TOI TOI [48] 

16.1 Vrátnice – obytný kontejner kancelá ř, šatna BK2 

Základní technická data [48] 

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 3 000 mm 

Výška: 2 800 mm 

El. Přípojka: 380 V/32A 

Vnitřní vybavení kontejneru [48] 

1 x elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

Okna s plastovou žaluzií 

Nábytek do kontejneru BK2 – 2x stůl, 2x židle, 2x skříň, 1x věšák [48] 
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Obr.B-2: Půdorys obytného kontejneru BK2  [48] Obr.B-3: 3D zobrazení kontejneru 
                BK2 [48] 

   

 

 

 

 

 

Obr.B-4: Interiér obytného kontejneru BK2 [48, cit] 

16.2 Kancelá ř, šatny – obytný kontejner kancelá ř, šatna BK1 

Základní technická data [48] 

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 058 mm 

Výška: 2 800 mm 

El. Přípojka: 380 V/32A 

Vnitřní vybavení kontejneru [48] 

1 x elektrické topidlo 

3 x elektrická zásuvka 

Okna s plastovou žaluzií 

Nábytek do kontejneru BK1 - kancelář – 3x stůl, 3x židle, 4x skříň, 2x věšák 

Nábytek do kontejneru BK1 - šatna –  10x šatní skříň, 4x lavice   
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  Obr.B-5: Půdorys obytného kontejneru BK1[48] 

 

 

 

 

 

 

Obr.B-6: 3D zobrazení kontejneru BK1[48] 

16.3 Sprchový kontejner pro muže– SK5  

Základní technická data [48] 

Šířka: 2 438 mm 

Délka: 6 058 mm 

Výška: 2 800 mm 

El. Přípojka: 380 V/32A 

přívod vody 3/4" 

odpadní potrubí DN 100 

 

Vnitřní vybavení kontejneru [48] 

5 x sprchový kout 

2 x mycí žlab s 6 bateriemi 

1 x boiler 300 l 

1 x el. Topidlo 

2 x elektrická zásuvka 

Okna s plastovou žaluzií  [48, cit] 
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Obr.B-7: Půdorys sprchového kontejneru SK5 [48] 

 

 

 

 

 

 

Obr.B-8: Interiér sprchového kontejneru SK5 [48]   Obr.B-9: 3D zobrazení kontejneru 
SK5[48] 

  

16.4 WC kontejner pro muže– SK2  

Základní technická data [48] 

Šířka: 2 500 mm 

Délka: 6 000 mm 

Výška: 2 800 mm 

 

El. Přípojka: 380 V/32A 

přívod vody 3/4" 
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odpadní potrubí DN 100 

Vnitřní vybavení kontejneru [48] 

4 x toaleta 

4 x pisoár 

2 x umývadlo 

1 x el. topidlo 

Okna s plastovou žaluzií   [48, cit] 

 

Obr.B-10: Půdorys WC kontejneru SK2 [48] 

  

Obr.B-11: Interiér WC kontejneru SK2[48]  Obr.B-12: 3D zobrazení WC  
              kontejneru 
SK2[48] 
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16.5 Skladový kontejner LK1 

Základní technická data  

délka: 6 058 mm 

šířka: 2 438 mm 

výška: 2 591 mm [48, cit] 

 

    Obr.B-13: 3D zobrazení skladového kontejneru LK1[48] 

 

16.6 Studenovodní vysokotlaký čisti č HD 13/35-4 Cage  

 Vysokotlaký čistič bude použit pro čištění podvozků automobilů a kol na 
vyhraněném místě zařízení staveniště.   [49, cit] 

 

Tab.B-3: Technické parametry vysokotlakého čističe HD 13/35-4 Cage 

Technické parametry:  

průtok 1260 l/h 

motor elektromotor 4- pólový 

pracovní tlak 350 bar 

příkon 15 kW 

hmotnost 128kg 

rozměry 
930 /800 /920 
mm 
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Obr.B-14: 3D zobrazení vysokotlakého čističe HD 13/35-4 Cage   [49, cit] 

 

16.7 Staveništní oplocení- nepr ůhledné 

 Osazení pletiva po severní a jižní straně staveniště, které sousedí s pozemky, 
které jsou již zastavěny průmyslově- výrobními objekty. [50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr.B-15: Neprůhledné oplocení  [50, cit] 

 Svařované pletivo s výškou 1,8 m, kdy jeho neprůhlednost bude zajištěna 
natažením neprůhledných plachet. Osazení sloupků po 4 m, stabilita je zajištěna 
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vloženými vzpěrami, sloupky a vzpěry budou zabetonovány do předvrtaného vrtu a to 
do hloubky 600 mm. Horní část pletiva s přesahujícími dráty.  

 Základní specifikace pletiva: drát pozinkovaný o průměru drátu 2 mm, pletivo je 
pleteno z 12 vodorovných drátů a svislé dráty po 150 mm, cca okatost 150x150 mm. 

 

16.8 Průhledné oplocení 

 Průhledné mobilní oplocení výšky 2 metry, které bude osazeno na příjezdové 
straně po ulici Průmyslové a na straně opačné sousedící s ulicí Okružní. 

 Stabilitu oplocení tvoří sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou po 
celém obvodu. Tento svár zajišťuje vyšší pevnost rámu. Drátěná výplň je vyrobena ze 
zinkovaného drátu a přivařena do obvodového rámu. Branka pro pěší usnadňuje vchod 
personálu na staveniště. [48] 

Technická data: 

průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

povrchová úprava: žárový zinek   [48, cit] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.B-16: Průhledné oplocení  [48, cit] 
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16.9 Osvětlení staveništ ě 

Venkovní halogenový reflektor Brennenstuhl H 500, 500 W, vč . kab. a žárovky R7s, 
černá 

Technické parametry: [52] 

Rozměry (D x Š x V) 150 x 190 x 160 mm  

Barva Černá  

Krytí IP44  

Výkon max. 500 W  

Typ svítidla (text) Halogenová trubice R7s (součástí dodávky)  

Pohybové čidlo Ne  

Provozní napětí (text) 230 V/50 Hz  

Vybavení: [52] 

500 W 

IP44 

Kabel 5 m 

Vlastnosti: 

Odolný proti ostřiku vody, pouzdro a rám z tlakově litého hliníku s povrchovou vrstvou, 
bezpečnostní čelní sklo, přívodní kabel o délce 5 m 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.B-17: Venkovní halogenový reflektor [52] 
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Halogenový reflektor se stativem Brennenstuhl ST 200, 500 W, vč. žárovky R7s, černá 
[52] 

Technické parametry: [53] 

Barva: Černá 

Krytí: IP44 

Výkon: Max.. 500 W 

Připojovací kabel: 5 m H05 RN-F 3G1,0 

Typ svítidla (text): Halogen R7s 

Pohybové čidlo: Ne 

Provozní napětí (text): 230 V/50 Hz 

 

Vybavení: [53] 

Manuální upínací matky 

Univerzální stativ z ocelových trubek potažených plastem 

Velmi stabilní provedení 

Pevný a odolný 

Plynule nastavitelná výška 0,7 až 2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.B-18: Venkovní halogenový reflektor se stativem [53] 



 
47 

16.10 Odlučovač ropných látek 

Obr.B-19: Odlučovač ropných látek GSOL-2/4P [54] 
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1 Obecné informace o stavb ě 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby:  MINIPIVOVAR VYSOČINA 10 000 hl/rok  

Místo stavby:  583 01 Chotěboř 

Účel stavby:   Novostavba minipivovaru  

Parcelní číslo:  2804/9, katastrální území Příjemky  

 

1.2 Základní údaje 

Velikost pozemku: 3441 m2  

Zastavěná plocha: 894,25 m2 

Počet nadzemních podlaží: výrobní část 1NP, administrativní část 2NP 

Charakter stavby: novostavba 

 

 Území stavby se nachází na rovinatém pozemku parcely č.2804/9 v 
katastrálním území Příjemky, které je podle územního plánu součástí průmyslové zóny 
města Chotěboř. Jeho nadmořská výška je 493,15 m. n. m. a má půdorysný tvar 
nepravidelného obdélníku. Příjezd na území stavby je po komunikaci II. třídy ul. 
Sokolohradská, kde je vybudován sjezd po komunikaci místního charakteru ul. 
Průmyslová.  

 V rámci inženýrsko-geologického průzkumu, byl objekt zařazen do nízkého 
radonového rizika, bylo naměřeno velmi nízké radonové riziko. Možné pronikání 
radonu z geologického podloží do budoucí stavby bude eliminováno použitím kvalitní 
izolace proti zemní vlhkosti v celé půdorysné ploše objektu a na jeho bocích. 
Inženýrsko-geologickým průzkumem byla zjištěna geotechnická kategorie podle 
složitosti základové půdy 1. GK (zatřídění stavby z hlediska zakládání- nenáročná 
stavba, základové poměry- jednoduché, základová půda v celé ploše stavebního 
objektu je shodná jak její složení, tak i mocnost jednotlivých vrstev ve směru svislém i 
vodorovném), dle provedených sond byla zjištěna třída zeminy F2 – štěrkový jíl pevné 
konzistence s tabulkovou výpočtovou únosností Rtd = 275 KPa, třída těžitelnosti 3 
(středně rozpojitelné, soudržné o objemové hmotnosti 1770 kg/m3) dle 
hydrogeologického průzkumu hladina podzemní vody negativně neovlivní základové 
poměry.[3] 
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 Před zahájením výstavby minipivovaru Vysočina byl pozemek nevyužíván, 
zatravněn náletovým výsevem. Na pozemku se nenacházejí žádné stromy, keře a 
stávající stavební objekty, které by bylo nutné v souvislosti s výstavbou odstraňovat a 
demolovat, nejsou zde žádná důlní díla. Na území stavby se nenachází žádná 
stávávající podzemní vedení inženýrských sítí (vysokého napětí s ochranným pásmem, 
kanalizace, vody, plynu apod.). Na staveniště minipivovaru Vysočina bude nutné 
vybudovat sjezd z ulice Průmyslové, na pozemku staveniště bude navazovat 
staveništní jednosměrná komunikace ze silničních panelů, která bude ukončena 
sjezdem do ulice Okružní. S ohledem na nepříznivou bilanci zemních prací bude se 
souhlasem investora využit sousední pozemek, který je ve vlastnictví investora jako 
deponie a mezideponie vytěžené zeminy a ornice.  

 Z architektonického hlediska je objekt minipivovaru Vysočina řešen jako 
solitérní stavba s prvky moderní průmyslové architektury tak, aby řešený objekt ve 
vztahu k dosavadní zástavbě a charakteru celé oblasti byl přínosem a dominantou. 
Stavba má obdélníkový půdorys s rozměry 24,50x36,50 m. Na 1/3 části půdorysu je 
objekt dvoupodlažní s výškou 7,620 m nad úrovní upraveného terénu, na zbývající 
části, tedy na 2/3 půdorysu, je objekt jednopodlažní s výškou 6,620 m nad úrovní 
upraveného terénu. Objekt bude mít průmyslově výrobní charakter, kde převážná část 
je využita pro výrobu piva a menší část pro administrativu. Prostory v prvním 
nadzemním podlaží jsou určeny pro vlastní výrobu a expedici piva. Dále je zde 
umístěno technické zázemí objektu (kotelna a elektrorozvodna). V druhém nadzemním 
podlaží jsou umístěny kancelářské prostory pro management pivovaru. Plná část 
obvodové konstrukce bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem 
s probarvenou silikátovou omítkou, barevně bude rozlišena část soklová od ostatní 
fasádní plochy. Na fasádě bude barevně odlišen název pivovaru. Jihovýchodní roh je 
tvořen samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých sloupků 
a vodorovných příčlí provedené po celé výšce podlaží. Prosklená část fasády odhaluje 
3 nerezové nádoby varny, které jsou dominantou a srdcem pivovaru, a plně dokreslují 
část výrobního systému. Objekt je opatřen plochou střechou se střešním spádem 2°.  

 Nosnou konstrukcí je prefabrikovaný skeletový systém tvořený sloupy 300x300 
mm, obousměrně ztužený průvlaky, které zajišťují stabilitu objektu. Na ně jsou 
ukládány předpjaté stropní panely Spiroll tl. 200 mm. Obvodový plášť tvoří vyzdívky 
z keramického zdiva Porotherm 24 P+D provedeny mezi sloupy a doplněny hliníkovými 
výplněmi otvorů a rolovacími průmyslovými vraty. Na lícní exteriérové straně je 
proveden kontaktní zateplovací systém tl. 100 mm. Jihovýchodní roh administrativní 
části je opatřen samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých 
sloupků a vodorovných příčlí provedené po celé výšce podlaží. Vnitřní stěny jsou 
provedeny jako nenosné dělící. Jedná se o systém keramických Porotherm příček 14 
P+D a 8 P+D. Ve výrobním provozu, který vyžaduje zvýšené tepelně izolační 
vlastnosti, je provedena stěna z PUR panelů, jedná se o místnost 109 Sklep. Objekt je 
opatřen plochou střechou se střešním spádem 2°. St řešní konstrukce je tvořena 
skládaným střešním pláštěm. Její nosnou konstrukci tvoří předpjaté stropní panely 
Spiroll. Spád střechy je proveden spádovými klíny z EPS Stabil desek. Střešní krytina 
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je uzavřena střešní fólií a doplněna o klempířské prvky střechy a systému odvodu 
dešťových vod na terén.  

2 Výpis materiálu 

- Zemina 
 

Tab.C-1: Bilance zemin 

 Zemina Výkopy Zásypy, násypy 
Deponie na pozemku 

investora  

  m3 m3 m3 

  RS NS RS NS RS NS 

Skrývka ornice 688,20 894,66 — — 688,20 894,66 

Stavební jáma 1122,28 1458,96 833,43 1083,46 288,85 375,51 

 celkem 1810,48  2353,62 833,43 1083,46 977,05 1270,17 

Koeficient nakypření  - 1,3 

Měřičské značky: 

                                    - Kolíky 

                                    - Laťové kříže 

                                    - Dvojitý kříž pro vyznačení nulové čáry 

                                    - Rohové lavičky 

                                    - Profilované lavičky 

 Nutno zajistit dostatek materiálu na zhotovení měřičských značek (prkna, 
hřebíky, dráty, pevný provázek). Stavbyvedoucí na stavbě je povinen dohlédnout na 
dodání materiálu a jeho bezpečné uložení, dále musí dohlédnout na manipulaci a na 
správné a hlavně přesné provedení měřičských značek, za které zodpovídá. 
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3 Příprava a p řevzetí staveništ ě 

 Před zahájením zemních prací bude zástupci generálního zhotovitele, tedy 
hlavnímu stavbyvedoucímu popřípadě jiné odpovědné osobě zhotovitele zemních 
prací, předáno staveniště a s ním ověřená stavebním úřadem projektová 
dokumentace, která bude podepsána technickým dozorem stavby. Projektová 
dokumentace musí zahrnovat především informace o provedených průzkumech, 
inženýrsko-geologickém, radonovém a hydrogeologickém. Dále bude předáno 
investorem zhotoviteli platné stavební povolení, které nabylo právní moci včetně 
vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Při převzetí staveniště bude stavební 
pozemek vytyčen oprávněným geodetem dle normy ČSN 73 0202, stejně tak budou 
vytýčeny všechny stávající inženýrské sítě na stavebním pozemku a v jeho 
bezprostředním okolí. Bude k dispozici protokol o vytyčení každé z těchto sítí. Jejich 
průběh bude vyznačen přímo na terénu. Dále bude předána hlavní polohová čára s 
hlavními výškovými body, které budou sloužit pro jednoznačné vytyčení objektu, 
vymezení hranic staveniště a pro vymezení prostor určených ke skladování stavebního 
materiálu, vytěžené zeminy a ornice. O převzetí staveniště bude vyhotoven řádný zápis 
do stavebního deníku, který bude podepsán oprávněnými osobami jak ze strany 
objednatele, tak i ze strany zhotovitele. Zaměření bude zkontrolováno a předáno 
protokolárním zápisem do stavebního deníku, tento zápis bude podepsán stavebním 
dozorem.  

 Staveniště je nutné před instalací zařízení staveniště oplotit drátěným pletivem 
výšky 1,8m s uzamykatelnými vjezdovými bránami a zabezpečit proti vstupu 
neoprávněných osob na soukromý pozemek a proto budou osazeny cedule s grafickým 
značením zákazu vstupu neoprávněných osob na staveniště.  

 Příjezd na staveniště bude zajištěn z místní komunikace v ulici Průmyslová. 
Vjezd bude uskutečněn uzamykatelnou dvoukřídlou bránou. Po sejmutí ornice z celého 
pozemku investora budou následně řešeny veškeré objektové a staveništní přípojky. 

 Při instalaci zařízení staveniště je nutno zajistit přípojky IS (inženýrských sítí) 
k zařízení dle výkresu zařízení staveniště. Objekty zařízení staveniště jsou umístěny 
podle vypracovaného dokumentu Zásady organizace výstavby (ZOV) na konkrétní 
stavební objekt.  

Situace zařízení staveniště je přílohou č. 5. 

4 Pracovní podmínky 

 Výkopové práce budou probíhat za příznivých klimatických podmínek, což je 
rozmezí teplot +5 až +30 °C. V p řípadě, že je teplota nižší než +5 °C, výkopové práce 
probíhají do okamžiku, kdy přestane být možné zeminu rozpojovat. Je-li teplota tři dny 
po sobě -5 °C a nižší, není možné zemní práce provád ět, pokud nebudou nasazeny 
kvalitnější a výkonnější stroje. V případě dlouhotrvajících dešťů a rozmělnění terénu, 
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kdy dochází k zabořování stavebních strojů, není možno práce provádět. Provádění 
zemních prací se předpokládá v období, kdy by již teploty pod bod mrazu klesat 
neměly. Zároveň nebudou výkopové práce prováděny v případě nízké viditelnosti 
způsobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 10 m. V takovém případě musí být 
práce zastaveny, dokud nenastanou příznivější pracovní podmínky. 

 Zařízení staveniště vyjma oplocení bude zrealizováno až po sejmutí ornice 
z celého prostoru staveniště, aby bylo zabráněno vniknutí nepovolaných osob.  

 Zařízení staveniště dodané zhotovitelem se musí řádně zkontrolovat před 
započetím zemních prací, ale po sejmutí ornice. Je nutné zkontrolovat prostory pro 
zřízení skladování materiálů, prostory určené pro deponii vytěžené zeminy. Zajistí se 
přívod všech inženýrských sítí nezbytných pro plynulou a bezpečnou výstavbu. Přístup 
na staveniště je zajištěn místní komunikací nacházející se na ulici Průmyslová. 
Vnitrostaveništní komunikace je zhotovena jako dočasná z prefabrikovaných 
pojezdových panelů po dobu výstavby stavebního záměru.  

 Na staveništi byl proveden geologický výzkum, s jehož výsledky musí být 
seznámeni vedoucí pracovníci stavby, kteří budou dohlížet na dodržování podmínek 
provádění výkopů a zacházení se zeminou. Před započetím všech prací bude 
provedeno zaškolení pracovníků o provádění zemních prací, nakládání se zeminami, 
dodržování podmínek bezpečnosti práce, jakosti a ochrany životního prostředí, o tomto 
zaškolení bude proveden zápis, který bude podepsán školitelem a proškolenými 
pracovníky. 

 Hydrogeologickým průzkumem byla potvrzena absence výskytu podzemních 
vod. Pokud by došlo k zaplavení srážkovou vodou, je nutné před započetím prací 
odvodnit zaplavené prostory drenážemi či ponornými čerpadly umístěnými ve sběrných 
studnách. 

 Po provedení zemních prací je na stavbu nutné přizvat technický dozor, 
případně projektanta k posouzení skutečného stavu základové spáry a podloží. 
Základová spára musí být předána protokolárním zápisem do stavebního deníku 
technickému dozoru stavby. 

5 Personální obsazení 

 Personální obsazení pro zhotovení stavebních prací je stanovováno a 
plánováno podle odsouhlaseného a platného harmonogramu prací, který musí být 
řádně dodržován. Personální naplněnost je stanovována výpočtem a plánována 
každodenně. Zemní práce zajišťuje stavební četa, která je tvořena podle potřeby a 
charakteru stavby s ohledem na harmonogram a roční období, v  němž jsou práce 
vykonávány.  
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 Na stavbě je stále přítomen stavbyvedoucí, v době jeho nepřítomnosti je 
pověřen zástupem stavební mistr, který je odpovědný za všechny své pracovníky a 
jejich odvedenou práci. Je povinen kontrolovat kubatury vytěžené zeminy na 
jednotlivých místech. Je nutno dodržet přesně objem výkopů, násypů a hutnění po 
jednotlivých vrstvách na hodnotu stanovenou statikem 45 MPa. Na ověření správnosti 
vykonaných prací je přizván vždy stavební dozor. Každá návštěva stavebního dozoru 
se zapíše do stavebního deníku, i s náležitými nedostatky, vadami a nedodělky, které 
je nutno neprodleně odstranit a znovu schválit stavebním dozorem. 

 Pracovní četa se bude skládat z mistra, 6 řidičů navržené strojové sestavy 
(dozer, kolové rypadlo, rypadla-nakladač, nákladního automobilu 2 x, zeminový válec) 
a 2 pracovníci na ruční dočištění dna stavební jámy. 

 Pracovníci jsou před započetím prací vždy řádně proškoleni svými nadřízenými. 
Tím jsou poté povinni dodržovat požadavky bezpečnosti práce a způsob provádění 
prací. Pracovník pověřený obsluhováním pracovního stroje musí být držitelem 
řidičského průkazu příslušné třídy a strojnického průkazu obsluhovaného pracovního 
stroje. Vedoucí pracovník musí být plně informován o provádění prací a znát 
požadavky projektové dokumentace a požadavky vyplývající z geologického průzkumu 
a mechaniky zemin. Dále musí znát pravidla bezpečnosti práce a dohlížet na jejich 
dodržování.  

6 Stroje a pracovní pom ůcky 

6.1 Strojová sestava 

Pro technologickou etapu zemních prací byla navržena následující strojová sestava: 

− Pásový dozer Caterpillar D8T– pro provedení skrývky ornice 

− Nákladní automobil  TATRA - T158-8P5R33.343 – odvoz zeminy na deponii 2x 

− Kolové rypadlo Caterpillar M322D – pro vytěžení stavební jámy  

− Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5 – nakládaní ornice ze zemního valu, 
nakládání zeminy pro zpětné zásypy 

− Zeminový válec Caterpillar CP 64 – hutnění 

− Vibrační pěch Atlas Copco DYNAPAC 

6.2 Měřidla 

Pro technologickou etapu zemních prací byly navrženy následující měřidla: 

− Metr 
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− Pásmo 

− Totální stanice 

− Nivelační přístroj 

− Sklonoměr, Teodolit, Laserový zaměřovač, Dálkoměr 

− Dolarová měřící lať délky 4 m (nebo dřevěná lať délky 2 m) 

Navržená strojová sestava a vybraná měřidla se základními technickými údaji jsou 
blíže specifikována v příloze č. 1 

7 Pracovní postupy 

 Nejprve se provede skrývka ornice na celém pozemku investora (3441 m2) v tl. 
200 mm pásovým dozerem Caterpillar D8T. Ornice bude deponována na přilehlém 
pozemku investora.  

 Na západní straně od předmětného pozemku na vedlejším pozemku investora 
bude zřízena skládka ornice, která bude rozprostřena v rámci sadových úprav. Předem 
musí být vyznačené pouze jedno místo pro deponii ornice. Ornice musí být chráněna 
proti znečištění a nesmí být smísena s ostatní zeminou.  

 Veškerá vytěžená zemina z hloubených vykopávek je deponována na přilehlém 
pozemku staveniště na předem vyznačené místo na doposud nevyužívaném pozemku 
investora. Zemina bude použita pro provedení pozdějších zásypů a podsypů a 
zbývající zemina bude použita pro modelaci terénních úprav. Skládka zeminy a ornice 
nesmí tvořit hráz pro dešťovou vodu, ani bránit plynulému provozu na staveništi. Za 
správný provoz a zacházení se zeminou na stavbě i za dohled nad jejím odvozem 
odpovídá stavbyvedoucí, který tímto úkolem může pověřit případně mistra. 

 Vytýčení stavby proběhne za přítomnosti geodeta a stavbyvedoucího. 
Zaměřené body budou stabilizovány a chráněny před poškozením. S lavičkami ani 
s jinými značkami geodetického vyměření se nesmí hýbat ani je jinak poškozovat až do 
úplného závěru stavby, za toto zodpovídá stavbyvedoucí. Umístění laviček pro účely 
geodetického zaměření je ve vzdálenosti 4,2 m od vytyčených rohů objektu.   

 Provede se výkop stavební jamy, která musí být rozšířena o 1,0 m z důvodů 
montáže a demontáže bednění. Vytěžená zemina se uloží na mezideponii na 
sousedním pozemku investora.  Dále se provádí kontrola přesnosti latí. Kontrolu 
provádí stavbyvedoucí nebo mistr. Dočištění a vykopání z nedostupných míst se 
provádí ručně. Poté je přizván stavební dozor, který všechny nedostatky zapíše do 
stavebního deníku. Základová spára základových konstrukcí musí být předána 
stavebnímu dozoru protokolárním zápisem do stavebního deníku. Pokud by došlo 
k zaplavení stavební jámy je třeba před jakýmkoli zahájením prací vodu ze zemního 
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tělesa odčerpat. Po skončení denní pracovní směny se nástroje očistí a uloží na 
bezpečné místo. Staveniště se zajistí před vniknutím neoprávněných osob.  

8 Jakost, kontrola a zkoušení 

8.1 Vstupní kontrola 

 V rámci vstupní kontroly musí být provedeno převzetí pracoviště, tj. staveniště, kde 
budou prováděny zemní práce. Do stavebního deníku se zapíše převzetí staveniště, 
v případě, že je přejímáno od investora nebo vyššího dodavatele stavby.  

Kontrola při přejímce: 

− investor písemně odevzdá a dodavatel stavebních prací převezme vyznačení 
inženýrských sítí a jiných překážek 

Před zahájením stavebních prací musí dodavatel ověřit na staveništi (pracovišti): 

− inženýrské sítě 

− podzemní prostory 

− prosakování nebo výron škodlivých látek 

− polohové a výškové zaměření objektu 

− kontrola vyplavování jemných částí při čerpání vody 

− ochrana výkopku před přítokem vody 

 

8.2 Meziopera ční kontrola 

Zahrnuje kontrolu následujících technologických uzlů: 

− zatřídění hornin do tříd těžitelnosti podle skutečného stavu v době provádění 
zemních prací 

− dodržení sklonu bočních stěn a zatěžování svahů  

− přesnost provedení dna a stěn stavební jámy 

− ochrana výkopu před přítokem vody  

− ochrana základové spáry  

− dodržování tloušťky vrstev a použitého materiálu  

− dodržení míry a způsobu hutnění  

− záznamy ve stavebním deníku o hutnění násypu 

− v případě výrazných změn klimatických podmínek (dlouhotrvající deště) je nutné 
ověřit soudržnost zeminy 
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8.3 Výstupní kontrola 

 Po dokončení zemních prací vyzve stavbyvedoucí TDO zápisem ve stavebním 
deníku k převzetí dokončených prací. 

Výstupní kontrola zahrnuje následující ověření: 

− dodržování místní rovinnosti se kontroluje 3m latí, pod kterou jsou dovoleny 
odchylky hluboké do 30 mm 

− dodržení sklonu bočních stěn a zatěžování svahů  

− přesnost provedení dna a stěn stavební jámy  

− dodržování tloušťky vrstev a použitého materiálu 

− ochrana výkopu před přítokem vody  

− dodržení míry a způsobu hutnění  

− úplnost dokladové části, jako např. doklad o hospodaření s ornicí, doklad o likvidaci 
přebytečné zeminy apod. 

 

 Po dokončení zemních prací je nutné pozvat na stavbu technický dozor 
investora i dodavatele ke kontrole a schválení stavu základové spáry a správnosti 
provedení prací. Kontrola se poté řádně zapíše do stavebního deníku. 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Zemní práce řadíme mezi rizikové práce s ohledem na bezpečnost a ochranu 
zdraví, nejdůležitější jsou nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,č. 362/2005 Sb. a č. 
378/2001. [6] [7] [8] 

 Nejdůležitější požadavky  těchto dokumentů jsou samostatnou přílohou č.2 této 
práce.  

 Možná pracovní  rizika spojená s prováděním zemních prací jsou řešena 
v samostatné příloze č.3, kde jsou stanovena i dílčí opatření jejich výskytu. 
Zodpovědný stavbyvedoucí je povinen s nimi prokazatelně (zápisem) seznámit vlastní 
zaměstnance a pracovníky subdodavatelů.  
 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [8] 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá [9] 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci [10] 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších předpisů [11] 
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- Nařízení vlády č 101/2005Sb . o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [12] 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací [13] 

1. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. vstoupilo v platnost 1. dubna 2012 
[14]: 

− § 3 Zátěž teplem 
− § 4 Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce, režim práce a 

bezpečnostních přestávek a výpočet ztráty tekutin 
− § 5 Minimální  opatření  k  ochraně  zdraví,  bližší  požadavky  na  

způsob organizace práce 
− § 6 zátěž chladem 
− §18 Minimální  opatření  k  ochraně  zdraví  při  práci,  bližší hygienické 

požadavky na pracoviště, informace k ochraně 
− § 23 Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové a fyzické zátěže 
− § 30 Ochrana zdraví, hygienické požadavky, bližší pracovní postupy 

OHSAS 18001:2007 Systém managementu BOZP, Certifikace systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 umožňuje efektivně 
prokázat: 

- závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, 
zejména vrcholovým vedením;  

- systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a 
zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;  

- omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;  
- zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci  
- snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti;  
- závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  
- zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z 

legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace 
(např. nových technologií, organizačních změn apod  [15 cit.] 

 Za bezpečnost na pracovišti zodpovídá stavbyvedoucí popřípadě stavební 
mistr, všechny úrazy se mu musí hlásit neprodleně po jejich utrpění. Již zmíněné 
normy kladou velký důraz na bezpečnost práce. Každý ze zaměstnanců je o 
bezpečnosti práce řádně proškolen a je povinen nosit ochranné pracovní pomůcky 
poskytované zaměstnavatelem.  

10 Nakládání s odpady 

 Při provádění zemních prací dochází k přechodnému zatížení životního 
prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit požadavkům zákona a 
souvisejících předpisů, zejména: 
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Zákon č. 350/2012 Sb., Stavební zákon [1] 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší[16] 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění [17] 

Zákon č. 150/2010 Sb., změna vodního zákona a změna zákona o přestupcích [18] 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění [19] 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů [20] 

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [21] 

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky [22] 

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [23] 

 S ohledem na životní prostředí je při zemních prací nutno dbát zejména na:  

prašnost 

hluk  

vibrace 

vzniklý odpad 

 S odpady se musí zacházet dle předepsaných právních předpisů, tak aby se 
zamezilo nebo alespoň minimalizovalo riziko znečistění životního prostředí. Na stavbě 
jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad stavebního charakteru. Odpad je řádně 
tříděn a odvážen na skládky, kde dochází k jejich bezpečné likvidaci. Trvalé znečištění 
staveniště, jeho okolí a životního prostředí je nepřípustné. 

11 Literatura, ČSN  

 Seznam použité literatury je uveden v závěru bakalářské práce jako souhrnný 
za celou práci. 
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1A,B,C  Obecné informace o stavb ě 

 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby: MINIPIVOVAR VYSOČINA 10 000 hl/rok  

Místo stavby: 583 01 Chotěboř 

Účel stavby:  Novostavba minipivovaru  

Parcelní číslo: 2804/9, katastrální území Příjemky  

 

1.2 Základní údaje 

Velikost pozemku: 3441 m2  

Zastavěná plocha: 894,25 m2 

Počet nadzemních podlaží: výrobní část 1NP, administrativní část 2NP 

Charakter stavby: novostavba 

 

 Území stavby se nachází na rovinatém pozemku parcely č.2804/9 v 
katastrálním území Příjemky, které je podle územního plánu součástí průmyslové zóny 
města Chotěboř. Jeho nadmořská výška je 515 m. n. m. a má půdorysný tvar 
nepravidelného obdélníku. Příjezd na území stavby je po příjezdové komunikaci II. třídy 
ul. Sokolohradská, kde je vybudován sjezd po komunikaci místního charakteru ul. 
Průmyslová.  

 V rámci inženýrsko-geologického průzkumu, byl objekt zařazen do nízkého 
radonového rizika, bylo změřeno velmi nízké radonové riziko. Možné pronikání radonu 
z geologického podloží do budoucí stavby bude eliminováno použitím kvalitní izolace 
proti zemní vlhkosti v celé půdorysné ploše objektu a na jeho bocích. Inženýrsko-
geologickým průzkumem byla zjištěna geotechnická kategorie dle složitosti základové 
půdy 1. GK (zatřídění stavby z hlediska zakládání- nenáročná stavba, základové 
poměry- jednoduché, základová půda v celé ploše stavebního objektu je shodná jak její 
složení tak i mocnost jednotlivých vrstev jak ve směru svislém tak i ve svislém), dle 
provedených sond byla zjištěna třída zeminy F2 – štěrkový jíl pevné konzistence 
s tabulkovou výpočtovou únosností Rtd = 275 KPa, třída těžitelnosti 3 (středně 
rozpojitelné, soudržné objemová hmotnost 1770 kg/m3) dle hydrogeologického 
průzkumu hladina podzemní vody negativně neovlivní základové poměry.[3] 
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 Před zahájením výstavby Minipivovaru Vysočina byl pozemek nevyužívaný, 
zatravněn náletovým výsevem. Na pozemku se nenacházejí žádné stromy, keře a 
stávající stavební objekty, které by bylo nutné v souvislosti s výstavbou odstraňovat a 
demolovat, nejsou zde žádná důlní díla. Na území stavby se nenachází žádná 
stávávající podzemní vedení inženýrských sítí (vysokého napětí s ochranným pásmem, 
kanalizace, vody, plynu apod.). Na pozemek staveniště Minipivovaru Vysočina bude 
nutné vybudovat sjezd z ulice Průmyslové, na pozemku staveniště bude navazovat 
staveništní jednosměrná komunikace ze silničních panelů, která bude ukončena 
sjezdem do ulice Okružní. S ohledem na nepříznivou bilanci zemních prací bude se 
souhlasem investora využit sousední pozemek, který je ve vlastnictví investora jako 
skládka a meziskládka vytěžené zeminy a ornice.  

 Z architektonického hlediska je objekt minipivovaru Vysočina řešen jako 
solitérní stavba s prvky moderní průmyslové architektury tak, aby řešený objekt ve 
vztahu k dosavadní zástavbě a charakteru celé oblasti byl přínosem a dominantou. 
Stavba má obdélníkový půdorys s rozměry 24,50x36,50 m. Na 1/3 části půdorysu je 
objekt dvoupodlažní s výškou 7,620 m nad úrovní upraveného terénu, na zbývající 
části tedy na 2/3 půdorysu je objekt jednopodlažní s výškou 6,620 m nad úrovní 
upraveného terénu. Objekt bude mít průmyslově výrobní charakter, kde převážná část 
je využita pro výrobu piva a menší část pro administrativu. Prostory v prvním 
nadzemním podlaží jsou určeny pro vlastní výrobu a expedici piva. Dále je zde 
umístěno technické zázemí objektu (kotelna a elektrorozvodna). V druhém nadzemním 
podlaží jsou umístěny kancelářské prostory pro management pivovaru. Plná část 
obvodové konstrukce bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem 
s probarvenou silikátovou omítkou, barevně bude rozlišena část soklová od ostatní 
fasádní plochy. Na fasádě bude barevně odlišen název pivovaru. Jihovýchodní roh je 
tvořen samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých sloupků 
a vodorovných příčlí provedené po celé výšce podlaží. Prosklená část fasády odhaluje 
3 nerezové nádoby varny, které jsou dominantou a srdcem pivovaru, a plně dokreslují 
část výrobního systému. Objekt je opatřen plochou střechou se střešním spádem 2°. 

 Nosnou konstrukcí je prefabrikovaný skeletový systém tvořený sloupy 300x300 
mm, obousměrně ztužený průvlaky, které zajišťují stabilitu objektu. Na ně jsou 
ukládány předpjaté stropní panely Spiroll tl. 200 mm. Obvodový plášť tvoří vyzdívky 
z keramického zdiva Porotherm 24 P+D provedeny mezi sloupy a doplněny hliníkovými 
výplněmi otvorů a rolovacími průmyslovými vraty. Na lícní exteriérové straně je 
proveden kontaktní zateplovací systém tl. 100 mm. Jihovýchodní roh administrativní 
části je opatřen samostatnou tepelně izolační hliníkovou fasádní konstrukcí ze svislých 
sloupků a vodorovných příčlí provedené po celé výšce podlaží. Vnitřní stěny jsou 
provedeny jako nenosné dělící. Jedná se o systém keramických Porotherm příček 14 
P+D a 8 P+D. Ve výrobním provozu, který vyžaduje zvýšené tepelně izolační 
vlastnosti, je provedena stěna z PUR panelů, jedná se o místnost 109 Sklep. Objekt je 
opatřen plochou střechou se střešním spádem 2°. St řešní konstrukce je tvořena 
skládaným střešním pláštěm. Její nosnou konstrukci tvoří předpjaté stropní panely 
Spiroll. Spád střechy je proveden spádovými klíny z EPS Stabil desek. Střešní krytina 
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je uzavřena střešní fólií a doplněna o klempířské prvky střechy a systému odvodu 
dešťových vod na terén.  

2A Výpis materiálu pro ŽB patky a pásy 

Materiál: 

 Beton bude vyroben v centrální betonárce a dovezen autodomíchávačem  
Steter, BASIC LINE AM 10 C o objemu 10m3 z betonárky vzdálené 2 km od místa 
stavby. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 3 autodomíchávače. Při ukládání betonu 
přímo do násypky autočerpadla S34 X je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m.  Po 
uložení betonu do patek a rýh, které jsou opatřeny bedněním se beton zvibruje ručním 
vysokofrekvenčním ponorným vibrátorem na beton Atlas Copco DYNAPAC AX 40. 

Tab. D-1: Výpis materiálu pro ŽB patky a pásy 

Výpis materiálu 

  Základové pasy  Základové patky podkladní beton  

Beton C12/15  2,80 18,95 70,30 

Beton železový C25/30 
(m3) 

25,20 185,60 - 

Výztuž R 10505   2,01 14,85 - 

bednění    176,00 331,08 - 

Základové konstrukce patek a pásů budou zhotoveny ze železobetonu, spotřeba 
výztuže 80 kg/m2. Podkladní beton z betonu prostého. 

Použitý beton – C12/15 

Použitý beton – C25/30 

Použitá ocel – R 10505 

 U zhotovení základů se bude používat systémové bednění DOKA s ohledem na 
rychlost provádění. [39]  
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Bednění:    

K výrobě bednění základových patek, pásů bude zajištěno systémovým jednostranným 
bedněním DOKA, Frami, výšky 1,0 m.   [39, cit]  

Bednící latě a trámy, před výrobou  jsou prkna uložena na paletě, která jsou přikryta, 
zajištěna proti dešťovým srážkám na smrkových hranolech, a to do max. výšky 1,7m. 

Systémové bednění se přiveze na staveniště a je z korby nákladního automobilu 
TATRA - T158-8P5R33.343 složeno do stavební jámy autojeřábem LTM 1070/1, kde 
dojde k následné montáži bednění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Obr.D-1: Systémové bednění použití s rámovým bedněním Frami [39, cit]  
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Obr.D-2: Dimenzování systémového bednění  [39, cit]  
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 Obr.D-3: Detaily napojení a situace při kotvení   [39, cit]  
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2B Výpis materiálu pro ŽB desku 

Materiál: 

 Beton bude vyroben v centrální betonárce a dovezen autodomíchávačem  
Steter, BASIC LINE AM 10 C o objemu 10m3 z betonárky vzdálené 2 km od místa 
stavby. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 3 autodomíchávače. Při ukládání betonu 
přímo do násypky autočerpadla S34 X je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m.  Po 
uložení betonu do patek a rýh, které jsou opatřeny bedněním se beton zvibruje ručním 
vysokofrekvenčním ponorným vibrátorem na beton Atlas Copco DYNAPAC AX 40. 

Tab.D-2: Výpis materiálu pro ŽB desku 

  Základová deska podkladní beton 

Beton C12/15  (m3) - 96,90 

Beton železový C25/30 (m3) 268,30 - 

Výztuž KARI (t) 21,50 - 

bednění  (m2) 36,6 - 

 

 Základová konstrukce desky bude zhotovena ze železobetonu, spotřeba 
výztuže 80 kg/m2. Podkladní beton z betonu prostého. 

Použitý beton – C12/15 

Použitý beton – C25/30 

Použitá ocel – Kari síť Ferona průměr drátu 8mm oka100 mm x100 mm 

U zhotovení železobetonové desky se bude vytvářet tradiční dřevěné bednění. 

Bednění:    

 Bednící latě a trámy, před výrobou jsou prkna uložena na paletě pod 
přístřeškem na smrkových hranolech, a to do max. výšky 1,7m. 
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2C Výpis materiálu pro pilotové založení 

Materiál: 

 Beton bude vyroben v centrální betonárce a dovezen autodomíchávačem  
Steter, BASIC LINE AM 10 C o objemu 10m3 z betonárky vzdálené 2 km od místa 
stavby. Pro plynulou betonáž jsou potřeba 3 autodomíchávače. Při ukládání betonu 
přímo do násypky autočerpadla S34 X je nutné dodržet max. výšku shozu 1,5 m.  
Armokoše pilot a hlavice pilot budou na stavbu přivezeny na nákladním automobil 
Mercedes-Benz Actros 2544 již vyrobeny. 

 

Tab.D-3: Výpis materiálu pro pilotové založení 

  Piloty 

Beton železový C25/30 
(m3) 

185,60 

Výztuž R 10 505 

(t) 
6,60 

 

Základové konstrukce pilot budou zhotoveny ze železobetonu s vložením svařovaných 
armokošů, spotřeba výztuže 50kg/m2.  

Použitý beton – C25/30 

Použitá ocel – R 10505, charakteristická mez kluzu 500 MPa. 

 

3A,B,C  Převzetí staveništ ě  

 Generální dodavatel předá subdodavateli (tj. hlavní stavbyvedoucí 
dodavatelské firmy) staveniště před zahájením základových prací za přítomnosti 
pověřených osob obou stran a předání zaznamená protokolárním zápisem do 
stavebního deníku. Současně se staveništěm bude předána schválená projektová 
dokumentace, která bude podepsána technickým dozorem stavby a platné stavební 
povolení včetně vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.  
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 Výkopy jsou provedeny v souladu s platnými normami, odsouhlaseny a 
protokolárně předány a řádně zapsány do stavebního deníku. Před započetím prací na 
základových konstrukcích je nutné provést kontrolu únosnosti základové spáry, 
přičemž minimální únosnost činí 275 kPa. Dále je ověřena rovinnost a začištění 
základové spáry, ta se provádí pomocí 2-metrové latě, kde maximální odchylka činí +/- 
50 mm.  ČSN 73 0202 (730202) - Geometrická přesnost ve výstavbě [29], 

4A,B  Pracovní podmínky pro ŽB patky, pásy a desku  

 Staveniště dodané investorem se musí řádně zkontrolovat před zahájením 
základových prací. Je nutné upravit prostory pro skládku materiálů a všechny potřebné 
sklady. Zajistí se přívod všech inženýrských sítí potřebných pro výstavbu. Příjezd na 
staveniště je po stávající příjezdové komunikaci II. třídy ul. Sokolohradská, kde je 
proveden stávající sjezd na komunikaci místního charakteru ul. Průmyslová, kde je 
zajištěn vjezd na staveniště. 

 Základové práce započnou datem předání staveniště,  jenž je protokolárně 
zapsáno ve stavebním deníku. Zhotovitel základových konstrukcí je seznámen s  
harmonogram výstavby. Základové konstrukce je možné provádět při vhodných 
klimatických podmínkách, a to v teplotním rozmezí -5°C až 30°C. Pokud tyto podmínky 
nebudou dodrženy, je třeba práce přerušit, nebo betonovou směs upravit přidáním 
příměsí vyhovující i daným klimatických podmínkám. 

 Nejprve bude proveden podkladní beton C12/15 v tl. 100 mm, v místech 
budoucích základových konstrukcí. Před betonáží musí být položen zemnící pásek. 
Beton bude vyrovnán betonáři pomocí hladítek a výškově srovnán vodováhou, aby 
byla vytvořena rovná, hladká plocha. Nivelačním přístrojem a za pomocí latě bude 
přenesena výška betonové vrstvy na vytvořené betonové terče. Poté se betonová 
směs rozhrne a betonáři strhávají povrch 2 m latí. Po technologické pauze min. 2 dny 
následuje montáž systémového bednění. 

 Nejprve je třeba rozmístit bednění, které je buď přímo uloženo do stavební jámy 
autojeřábem LTM 1070/1, kde dojde k následné montáži bednění nebo je skladováno 
na staveništi v jednom z uzamykatelných skladů. Provede se nezbytné dočištění 
podkladního betonu a pokračuje se v montáži systémového bednění, betonováním, 
armováním a hutněním. Základy se budou provádět podle dodané schválené 
projektové dokumentace. Beton je třeba ošetřovat po dobu technologické přestávky 
podle technologických zásad a klimatických podmínek. Na práci dohlíží stavbyvedoucí 
nebo podle okolností pověřený stavební mistr, který zodpovídá za své pracovníky a 
jejich provedenou práci. Nesrovnalosti a závady se zapisují do stavebního deníku, tak 
jako i instruktáž pracovníků, která probíhá na místě.  Po dokončení základů je třeba 
přizvat stavební dozor a za přítomnosti stavbyvedoucího se provedené dílo zkontroluje, 
tak aby byly odhaleny veškeré vady a nedodělky, které se protokolárně zapíší do 
stavebního deníku a stanoví se nejzazší datum jejich odstranění. Po jejich odstranění 
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se opět přizve stavební dozor a protokolárně se provede předání staveniště zpět 
investorovi se zápisem a podpisem obou stran do stavebního deníku.  

4C  Pracovní podmínky pro pilotové založení 

 Pracovní podmínky nejsou shodné jako u zakládání na základových patkách a 
pásech: 

 Staveniště dodané investorem se musí řádně zkontrolovat před zahájením 
základových prací. Budou upraveny prostory pro skládku materiálů a všechny potřebné 
sklady. Zajistí se přívod všech inženýrských sítí potřebných pro výstavbu. Příjezd na 
staveniště je po stávající příjezdové komunikaci II. třídy ul. Sokolohradská, kde je 
proveden stávající sjezd na komunikaci místního charakteru ul. Průmyslová, kde je 
zajištěn vjezd na staveniště.  

 Pilotovací práce započnou datem předání staveniště,  jenž je protokolárně 
zapsáno ve stavebním deníku, zhotovitel základových konstrukcí je seznámen s  
harmonogram výstavby. Vrtání pilot průběžným šnekem za pomocí vrtné soupravy 
SOIMEC- SF-65 musí probíhat za vhodných klimatických podmínek, a to v rozmezí 
+5C až 30°C a za p říznivých klimatických podmínek. Jestliže probíhají dlouhotrvající 
deště, není možné práce provádět z důvodů zaboření vrtné soupravy.  Betonáž pilot je 
možné provádět při klimatických podmínkách, a to v teplotním rozmezí -5°C až 30°C. 
Pokud tyto podmínky nebudou dodrženy, je třeba přerušit práce na základových 
konstrukcích, nebo betonovou směs upravit přidáním příměsí vyhovující i daným 
klimatických podmínkám. 

 Nejdříve musí být oprávněným geodetem vytýčeny středy všech 35 pilot a 
označeny, nejlépe zatlučením betonářské výztuže do země v dostatečné hloubce 0,6 
m, která je barevně označena výraznou barvou dle schválené projektové 
dokumentace. Vrtání pilot bude zajištěno vrtnou soupravou SOIMEC- SF-65, a to 
průběžným šnekem, který smí být z vrtu vytažen jen v případech, kdy vrt zůstane zcela 
stabilní, nebo je-li dosaženo požadované hloubky vrtu a vrt je stabilizován 
prostřednictvím jeho betonáže. Pokud nemůže být pilota dovrtána a vrtný nástroj se 
musí vytáhnout, musí se otáčet šnekem protisměrně a vrt se musí zaplnit zeminou 
nebo pažící suspenzí. Na práci dohlíží stavbyvedoucí nebo podle okolností pověřený 
stavební mistr, který zodpovídá za své pracovníky a jejich provedenou práci. O 
prováděném dohledu a monitoringu prací se sepíší protokoly o výrobě pilot dle ČSN 
EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty.[44]  

 Nesrovnalosti a závady se zapisují do stavebního deníku, tak jako i instruktáž 
pracovníků, která probíhá na místě.  Po dokončení pilot je třeba přizvat stavební dozor, 
a za přítomnosti stavbyvedoucího se provedené dílo zkontroluje, a to vizuální kontrolou 
viditelných částí díla. Pokud jsou požadovány a prováděny zkoušky pilot, 
stavbyvedoucí se jich osobně účastní a kontroluje jejich průběh a přizve k nim i 
technický dozor investora (TDI). O výsledku zkoušek se provede zápis do stavebního 
deníku. Jestliže byly odhaleny vady a nedodělky, které se protokolárně zapíší do 
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stavebního deníku se stanovením nejzazšího data jejich odstranění. Po jejich 
odstranění se opět přizve stavební dozor a protokolárně se provede předání staveniště 
zpět investorovi se zápisem a podpisem obou stran do stavebního deníku. [3] 

5A,B  Personální obsazení pro provedení ŽB patek, p ásů a 

desky 

 Na stavbě je stále přítomen stavbyvedoucí, ale pokud není, jeho zástupcem je 
pověřen stavební mistr, který je odpovědný za všechny své pracovníky a jejich 
odvedenou práci. Je povinen kontrolovat práci dělníků. Dále dohlíží na dané 
technologické postupy a množství spotřeby materiálu, hutnění a dodržování 
bezpečnosti práce na staveništi. Pracovní stroje obsluhují pouze pracovníci s řádným 
osvědčením o způsobilosti užívání daného stroje. Je nutné dbát na čistotu dopravních 
prostředků vyjíždějících ze staveniště na veřejnou komunikaci. Pracovní stroje budou 
před odjezdem řádně očištěny na vyhrazeném místě zařízení staveniště k těmto 
účelům zřízené, tak aby nebyly znečišťovány veřejné komunikace.  

 K ověření správnosti vykonaných prací je přizván vždy stavební dozor, za jehož 
účasti je provedena kontrola správnosti a dovolených mezních odchylek zjišťovaných 
z platných norem. Po ověření se do stavebního deníku zapíší zjištěné vady a 
nedodělky s konkrétním termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků se 
protokolárně za přítomnosti obou stran a stavebního dozoru předá hotové dílo zápisem 
do stavebního deníku a předáním předávacího protokolu inovátorovi.  

 Pracovní četa se bude skládat z mistra, 2 pracovníků na betonáž podkladního 
betonu, na ruční dočištění podkladního betonu, vázání výztuže, hutnění betonové 
směsi a 2 tesaři. Pracovníci jsou před započetím prací vždy řádně proškoleni svými 
nadřízenými. Ti jsou poté povinni dodržovat požadavky bezpečnosti práce a způsob 
provádění prací. Pracovní stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a 
řádně proškolení. Před vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav 
stroje. Vedoucí pracovník musí být plně informován o provádění prací a znát 
požadavky platné projektové dokumentace. Dále musí znát pravidla bezpečnosti práce 
a dohlížet nad jejich dodržování. 

Výčet pracovníků: 

• Stavební mistr 
• 2 tesaři 
• 2 pracovníci na dočištění rýh, vázání výztuže, hutnění betonové směsi 
• 2 řidiči autodomíchávače  Steter, BASIC LINE AM 10 C 
• 1 řidič autojeřábu LTM 1070/1 
• 1 řidič autočerpadla, S34 X 
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5C  Personální obsazení pro provedení pilotového za ložení 

 Personální obsazení není shodné jako u zakládání na základových patkách, 
níže uvedeno složení pracovní čety: 

 Pracovní četa se bude skládat z mistra, 11 pracovníků, z toho 6 pracovníků 
tvoří obsluhu strojové sestavy, 1betonář, 2 železáři a 2 pomocní dělníci. Pracovníci 
jsou před započetím prací vždy řádně proškoleni svými nadřízenými. Ti jsou poté 
povinni dodržovat požadavky bezpečnosti práce a způsob provádění prací. Pracovní 
stroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Před 
vlastním zahájením prací obsluha překontroluje technický stav stroje. Vedoucí 
pracovník musí být plně informován o provádění prací a znát požadavky platné 
projektové dokumentace. Dále musí znát pravidla bezpečnosti práce a dohlížet nad 
jejich dodržování. 

Výčet pracovníků: 

• Stavební mistr 
• 1 betonář 
• 2 železáři 
• 2 pomocný pracovníci hutnění betonové směsi, z toho jeden vazač 
• 2 řidiči autodomíchávače  Steter, BASIC LINE AM 10 C 
• 1 řidič vrtné soupravy SOIMEC- SF-65 
• 1 řidič autojeřábu LTM 1070/1 
• 1 řidič autočerpadla, S34 X 
• 1 řidič nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5 

6A ,B Stroje a pracovní pom ůcky pro ŽB patky, pásy a desku  

6.1A,B   Strojová sestava  

Pro technologickou etapu základových konstrukcí byla navržena následující strojová 
sestava: 

-  Autodomíchávač  Steter, BASIC LINE AM 10 C, 3x, kterým bude zásobováno 
autočerpadlo, aby na stavbě nevznikly prostoje, tak bude dodávka betonu 
zajištěna třemi autodomíchávači 

- Autočerpadlo, S34 X, zajišťuje betonáž základových konstrukcí ze dvou 
stavenišť, podrobné zakreslení viz. příloha č.5 

- Autojeřáb LTM 1070/1, zajišťuje rozmístění bednění, výztuže ve stavební jámě 

6.2A,B   Pracovní ná řadí  

Pro technologickou etapu základových konstrukcí byly navrženy následující měřidla a 
ruční pracovní nářadí: 
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- Metr 
- Pásmo 
- Nivelační přístroj 
- Provázky 
- Obarvený vytyčovací provázek 
- Vodováhy 2 m 2 ks 
- Kleště 4 ks 
- Pákové kleště 1ks 
- Palice 5kg 2 ks 
- Kladiva 2kg 2ks 
- Lopata 4 ks 
- Hrábě 2 ks 
- Nůž 
- Pila 2 ks 
- Lžíce 4ks 
- Naběračka 4 ks 
- Stavební kolečko 2 ks 
- Krompáč 2 ks 
- Rozprašovač na olej 10 l 
- Svářečka Omicron Gama 1500D invertor 
- Kompaktní a silná úhlová bruska s TEMPOMATEM 
- Střihačka a ohýbačka betonářské oceli COMBI  30-35 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton Atlas Copco DYNAPAC AX 40 
- Motorová pila STIHL MS 660 W 
- Vibračních pěchů Atlas Copco DYNAPAC 

 Navržená strojová sestava a vybraná měřidla se základními technickými údaji 
jsou blíže specifikována v příloze č. 1 

6C Stroje a pracovní pom ůcky pro pilotové založení 

 Stroje a pracovní pomůcky jsou shodné jako u zakládání na základových 
patkách a pásech, ale je nutné pro realizaci pilot CFA doplnit následující stroje a 
pomůcky: 

6.1C Strojová sestava   

Pro technologickou etapu základových konstrukcí byla navržena následující strojová 
sestava: 

-  Vrtná soupravy SOIMEC- SF-65 
- Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5 
- Nákladní automobil  TATRA - T158-8P5R33.343 
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7A  Pracovní postup pro ŽB patky a pásy 

1) Vytýčení základové konstrukce dle ČSN 73 0420- 1 Přesnost vytyčování staveb. [34] 

2) Ruční dočištění výkopu tl. 100mm a odčerpání případné povrchové vody 

3) Vytvoření podkladního betonu o mocnosti vrstvy tl. 100 mm  

4) Technologická pauza – 2dny 

5) Provedení bednění  -  systémové bednění, jejíž stabilizaci provedou tesaři   

6) Armování – betonářská výztuž bude vázána přímo na staveništi, osadí se do 
bednění na distanční podložky, aby bylo zabezpečeno předepsané krytí betonářské 
výztuže 

7) Betonáž – beton je vyroben v betonárce a na staveniště dovezen 
Autodomíchávačem  Steter, BASIC LINE AM 10 C, který zásobuje betonem 
autočerpadlo, S34 X, které zajišťuje betonáž základových konstrukcí ze dvou 
stavenišť. Betonáž je prováděna po vrstvách cca 300 mm.  

8) Hutnění – prováděno kvalifikovanou osobou  yysokofrekvenčním ponorným 
vibrátorem na beton dle ČSN 732400, čl. 10.2 při použití ponorných vibrátorů nesmí být 
vpichy umístěné vícekrát do stejného místa a nesmí dojít ke styku vibrátoru 
s bedněním. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí převyšovat 1,4 násobek viditelného 
poloměru vibrátoru. 

9) Technologická pauza – pokračování betonování nebo následného zdění svislých 
konstrukcí je možné až po dosáhnutí 70% pevnosti betonu, tj. zhruba 5 dní (dle 
klimatických podmínek). 

10) Odbednění základových konstrukcí –musí být dodržena technologická přestávka 
min. 2 dny. Nejprve se uvolní paty vzpěr, odstraní se vzpěry, klíny, podélné fošny. 
Následně se odstraní spojky jednotlivých bednících systémových desek a desky 
samotné. Z podkladního betonu se odstraní výztuž, která zajišťovala polohu bednění. 
Bednící materiál se po té očistí a ošetří pro další použití. 

11) Ošetřování povrchu betonu - během technologické pauzy budou dělníci konstrukci 
ošetřovat dle ČSN 732400, čl. 11.2. Odkryté plochy tvrdnoucího a tuhnoucího betonu 
budou chránit před vypalování cementu z čerstvého betonu a mechanickým a 
chemickým poškozením. Beton musí být stále udržován ve vlhkém stavu min. po dobu 
7 dnů. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 10°C 
nižší než teplota povrchu betonu) 

12) Zásypy základových konstrukcí- po odbednění a dosažení dostatečné pevnosti 
betonu je nutné pro další návaznosti stavebních prací provést zásypy. Bude využita 
zemina z mezideponie k základovým konstrukcím a rozprostřena nakladače s řízením 
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všech čtyř kol WB93S-5, lopatami bude zasypána těsně kolem základových konstrukcí 
a průběžně hutněna za pomocí vibračních pěchů Atlas Copco DYNAPAC. 

7B Pracovní postup pro ŽB desku 

 
 Pracovní postupy jsou shodné jako u zakládání na základových patkách a 
pásech vyjma bodů: 

5) Provedení bednění  - tradiční dřevěné bednění ze smrkového dříví, jejíž stabilizaci 
provedou tesaři   

10) Odbednění základových konstrukcí – musí být dodržena technologická přestávka 
min. 1 den. Odbednění spočívá v rozebrání obvodu okolo základové desky. Bednící 
materiál se po té očistí pro další použití. 

7C Pracovní postup pro pilotové založení 

Pracovní postupy nejsou shodné jako u zakládání na základových patkách a pásech:  

1) Vytyčení hlavních os středů všech 35 pilot a jejich označení, nejlépe zatlučením 
betonářské výztuže do země v dostatečné hloubce 0,6 m dle ČSN 73 0420- 1 Přesnost 
vytyčování staveb. [34] 

2) Vrtání průběžným šnekem musí být prováděno dostatečně rychle, aby nedocházelo 
k destrukci zeminy okolí vrtu. Vrtací zařízení musí být ve svislé poloze, která je 
kontrolována ve dvou na sebe kolmých směrech vodováhou. Kontrola svislosti probíhá 
1 m od povrchu vrtu. Jestliže je vrtná souprava v činnosti, musí být pracovníci od vrtné 
soupravy minimálně 6 m vzdáleny. Průběžný šnek smí být z vrtu vytažen jen 
v případech, kdy vrt zůstane zcela stabilní, nebo je-li dosaženo požadované hloubky 
vrtu a vrt je stabilizován prostřednictvím jeho betonáže. Pokud nemůže být pilota 
dovrtána a vrtný nástroj se musí vytáhnout, musí se otáčet šnekem protisměrně a vrt 
zaplnit zeminou nebo pažící suspenzí. 

3) Dokončení vrtání končí v hloubce vrtu dle projektované hloubky a za přítomnosti 
geologa. Zemina je  ze šneku odstraněna kroutivým trhavým pohybem. Tato 
přebytečná zemina je nabírána nakladačem s řízením všech čtyř kol WB93S-5 na 
nákladní automobil  TATRA - T158-8P5R33.343 a odvážena na mezideponii 
umístěnou na sousedním pozemku investora. O každé pilotě je proveden zápis, tedy o 
druhu, kvalitě horniny, o výskytu podzemní vody, je-li přítomna ve vrtu, a v neposlední 
řadě jsou-li odchylky od projektu. 

4) Betonáž piloty probíhá za současného plynulého vytahování průběžného šneku, kde 
beton je vháněn rourou (která je nejdříve zazátkována až do doby spuštění na dno 
vrtu), pomocí autočerpadla, S34 X, které je zásobováno betonem z autodomíchávače 
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Steter, BASIC LINE AM 10 C, když je výška shozu do vrtu 1,5m může být beton přímo 
uložen z autodomíchávače Steter, BASIC LINE AM 10 C a před tím musí být roura na 
beton vytažena z vrtu. 

5) Vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty. Armokoš se zasouvá nejprve 
vlastní tíhou a poté je potřeba zatlačit ho tlakem (např, lžící nakladače). Nesmí se 
vibrovat, protože by mohlo dojít k roztřídění betonu, lze použít poklep. 

6) Dokončení piloty - to znamená úprava hlavy pilot, úprava její výztuže. Jestliže dojde 
k přebetonování piloty, tak se výšková úroveň upraví odbouráním a v případě 
poškození výztuže, bude narovnána či vyměněna. 

7) Zásypy základových konstrukcí - po odbednění a dosažení dostatečné pevnosti 
betonu je nutné pro další návaznosti stavebních prací provést zásypy. Bude využita 
zemina z mezideponie k základovým konstrukcím a rozprostřena nakladačem s 
řízením všech čtyř kol WB93S-5, lopatami bude zasypána těsně kolem základových 
konstrukcí a průběžně hutněna za pomocí vibračních pěchů Atlas Copco DYNAPAC [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.D-4: 
Provedení 
CFA pilot [3] 
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8A,B,C  Jakost, kontrola a zkoušení 

Vstupní kontrola: 

- Kontrola zhutnění na hodnotu stanovenou statikem 45 MPa a provedení 
základové spáry, stavbyvedoucím vodorovnost tolerance +/- 2 mm na 2 m lati, 
výšková úroveň s tolerancí +/- 4 mm dle  ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování 
staveb [34]. Základová spára u plošných základů je plocha, kterou konstrukce 
základu přenáší zatížení z nadzákladových konstrukcí do základové půdy. O 
kontrole musí stavbyvedoucí provést zápis do stavebního deníku. Požadavek 
na základovou spáru je, že musí být v nezámrzné hloubce, musí splňovat 
únosnost min. 275 KPa, musí být stejnorodé složení, musí být rovná a 
suchá.[40] 

- Kontrola podkladního betonu stavbyvedoucím vodorovnost tolerance +/- 5 mm 
na 2 m lati dle  ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb [34] 

- Kontrola vytýčení základů dle ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb [34] 
- Kontrola armatury stavbyvedoucím, množství a kvalita dle dodacích listů,a dle 

hutního atestu ( jakost dodávky) dle ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do 
betonu [42] ,kontrola skladování, aby nedošlo k poškození a znehodnocení [41] 

- Kontrola systémového bednění jeho kompletnost prvků a dílců včetně opěrného 
systému, spojovacích prvků, množství a kvalita dle dodacích listů [41] 

- Kontrola betonu (prohlášení o shodě, schválená receptura)dle ČSN EN 206-1 
Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [37] 

Mezioperační kontrola :  

 
- Kontrola zhotovení podkladní vrstvy stavbyvedoucím vodorovnost tolerance +/- 

5 mm na 2 m lati dle  ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb [34] 
- Kontrola provedení a umístění bednění dle projektové dokumentace 
- Kontrola jakosti výztuže, dimenzí, vázání, umístění na distanční podložky, 

kontrola krycí vrstvy výztuže [41] 
- Kontrola kvality betonu odebráním zkušebních vzorků a laboratorní stanovení 

jakosti betonu certifikovanými zkušebnami, výsledky zkoušených vzorků se 
protokolárně zaznamenají do stavebního deníku dle ČSN EN 206-1 Beton - 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [37] 

- Kontrola kvality ukládání a hutnění betonu dle ČSN P ENV 13670-1 (732400)-
Provádění betonových konstrukcí [38], betonáž základových konstrukcí dle 
harmonogramu je v letních měsících, proto je nutné brát v úvahu následující dle 
[cit.43] DOC. ING. DOHNÁLEK J., CSC.- časopis Beton – Technologie, 
Konstrukce, Sanace, 2/2003 – Materiály a technologie: Letní betonáž: 
 
Za letní teploty se obvykle uvažují teploty nad 25°C ve stínu, kdy osluněný 
povrch betonové konstrukce může dosahovat teplot až 40-60°C. 
Hydratace cementu, která způsobuje zrání betonu je procesem, který je 
významně urychlován zvýšenými teplotami (zvýšení teploty o 15-20°C vede ke 
zvýšení rychlosti hydratace o 100%). Dále v letním období dochází k nárůstu 
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teploty výchozích složek, zejména kameniva, které se také nepříznivě projevuje 
na vlastnostech betonu. 
 
Hlavní změny parametrů betonu v důsledku betonáže za zvýšených teplot: 
1. Snížení zpracovatelnosti betonové směsi (zvýšení teploty o 15°C p ředstavuje 
20% snížení zpracovatelnosti). 
2. Pokles pevnosti betonu až do úrovně cca 10%, který je dán poměrně rychlým 
odpařováním vody z povrchu betonové konstrukce i horšími podmínkami 
zpracování betonové směsi. 
3. Pokud je beton následně zvlhčen, lze počítat s dodatečným nárůstem betonu 
v delších termínech  než jsou normové (28 dní). 
4. Z hlediska objemových změn je výrazné rané hydratační smrštění, které se 
projevuje u vyztužených konstrukcí trhlinami, které kopírují horní výztuž (viz 
foto). Tyto trhliny jsou pak následně rozšiřovány smrštěním vlivem rychlého 
vysychání betonu. Tyto trhliny mohou mít důsledky zasahující statiku 
konstrukce (soudržnost výztuže a betonu, celistvost průřezu), ale zejména jsou 
ze strany investora nepřijatelné z estetických důvodů, případně z hlediska 
trvanlivosti konstrukce. 
 
Opatření pro bezrizikové betonáže v období vysokých teplot: 
1. Z technologických opatření se doporučuje použití betonové směsi s co 
nejnižším vývojem hydratačního tepla a zajištění co nejnižší teploty výchozích 
složek betonové směsi. Obvykle se doporučuje použití 
směsných cementů místo cementů čistě portlandských a použití zpomalovacích 
přísad. V betonárně by měla být připravena „letní receptura“ betonové směsi. 
2. Z organizačních opatření je nejjednodušší přesunutí betonáží na ranní, 
večerní či noční hodiny. Velkou výhodou je, pokud v době 6-12h po betonáži 
není beton přímo ozařován sluncem za vysokých teplot. 
3. Za efektivní ošetření betonové konstrukce lze považovat její zakrytí 
provlčenou geotextílii nebo jinou sorbující látkou. Pouhé kropení nebo mlžení 
nelze považovat za účinné opatření. Nelze také spoléhat na ochranné nástřiky, 
které odpar vody zbrzdí, ale nejsou schopny jej zablokovat. 
4. Vhodným opatřením je zmenšení betonovaných úseků za cenu nárůstu 
pracovních spár a zvýšení dohledu na technologickou kázní při ošetřování 
vybetonovaných částí. 
 

- Kontrola dodržování technologické přestávky dle ČSN P ENV 13670-1 
(732400)-Provádění betonových konstrukcí [38] 

- Kontrola ošetřování betonu v době zrání dle ČSN P ENV 13670-1 (732400)-
Provádění betonových konstrukcí [38] 

- Kontrola základových konstrukcí po odbednění dle ČSN P ENV 13670-1 
(732400)-Provádění betonových konstrukcí [38] 

Výstupní kontrola: 

- Kontrola kvality vyzrálého betonu - povrch musí být bez viditelných trhlin, 
prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly opravu. 
ČSN P ENV 13670-1 (732400)-Provádění betonových konstrukcí [37] 
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- Kontrola hutněných zásypů kolem základových konstrukcí. [32] 
- Kontrola geometrické přesnosti zhotovených konstrukcí, kontrola je prováděna 

za přítomnosti technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího, 
tolerance +/- 5 mm na 2 m lati, výšková úroveň s tolerancí +/- 4 mm.[38]  
 

 Práce na základových konstrukcích je nutné provádět v souladu s platnými 
normami. Po zhotovení se přistoupí ke kontrole přesnosti provedených konstrukcí, a to 
tak, že jsou posuzovány mezní odchylky dna a stěn základů pomocí latě (5 mm na 
dvoumetrové lati). Kontrola geometrické přesnosti základové desky je zjišťována 
nivelačním přístrojem. Po provedení kontroly, u které je přítomen stavební dozor 
investora, je dílo protokolárně předáno současně se zápisem do stavebního deníku a 
s předáním předávacího protokolu. [3] 

Vstupní kontrola: 

- Kontrola provedení zemních prací, zda jsou provedeny na správnou výškovou 
úroveň, kontrola rovinatosti měřením nivelačním přístrojem a nivelační latí dle 
ČSN 73 3050 Zemní práce [25] 

- Kontrola armatury stavbyvedoucím, množství a kvalita dle dodacích listů, a dle 
hutního atestu (jakost dodávky) dle ČSN P ENV 10080 Ocel pro výztuž do 
betonu [42], kontrola skladování, aby nedošlo k poškození a znehodnocení [41] 

- Kontrola betonu (prohlášení o shodě, schválená receptura)dle ČSN EN 206-1 
Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [37] 

Mezioperační kontrola :  
- Kontrola vytýčení os pilot  dle ČSN 73 0420 – 1 Přesnost vytyčování staveb [34] 
- Kontrola kvality betonu odebráním zkušebních vzorků a laboratorní stanovení 

jakosti betonu certifikovanými zkušebnami, výsledky zkoušených vzorků se 
protokolárně zaznamenají do stavebního deníku dle ČSN EN 206-1 Beton - 
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda [37] 

- Kontrola stejnorodost i zeminy zda je v souladu s průzkumem dle ČSN 73 3050 
Zemní práce [25] 

- Kontrola provádění vrtů- svislost hydraulického vrtacího zařízení, hloubka vrtu, 
těžená hornina, vnikání podzemní vody dle ČSN EN 1536 - Provádění 
speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, účinnost březen 2011[44]  

- Kontrola armokošů před osazením a po uložení do vrtů  dle ČSN P ENV 13670-
1 (732400)-Provádění betonových konstrukcí, účinnost od 1.7.2010 [38] 

- Kontrola dodržování schozu betonu do vrtu dle ČSN P ENV 13670-1 (732400)-
Provádění betonových konstrukcí [38] 

- Kontrola plynulosti betonáže piloty [3] 
- Kontrola znečištění betonové směsi v pilotě zeminou [3] 
- Kontrola ošetřování betonu dle ČSN P ENV 13670-1 (732400)-Provádění 

betonových konstrukcí [38] 
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Výstupní kontrola: 

- Kontrola kvality vyzrálého betonu- povrch musí být bez viditelných trhlin, 
prasklin, dutin, mastných skvrn a jiných porušení, které by vyžadovaly opravu. 
ČSN P ENV 13670-1 (732400)-Provádění betonových konstrukcí [37] 

- Kontrola provedení pilot- krychelná pevnost vzorků, vodotěsnost, zhutnění, 
kotevní výztuž, odchylka nosných prutů, osy piloty, začištění hlavy dle ČSN 73 
0205 (730205) - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti [30] 

- Kontrola hutněných zásypů kolem základových konstrukcí. [32] 
- Kontrola pevnosti v tlaku pilot dle ČSN EN 12390-3-Zkoušení ztvrdlého betonu - 

Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, účinnost od 1.11.2009 [45] 
 

 Práce na hlubinných základových konstrukcích je nutné provádět v souladu 
s platnými normami. Po zhotovení pilot CFA se přistoupí ke kontrole přesnosti 
provedených konstrukcí, a to tak, že jsou posuzovány mezní odchylky sklonu vrtu s 
povolenou odchylkou, která činí 2,0 % z délky vrtu dále je zkontrolována jejich poloha, 
půdorysná odchylka od osy piloty +/-25 mm a výška piloty s tolerancí +/-40 mm 
s projektovou dokumentací. Kontroluje se stykovací výztuž pilot, která musí vyčnívat z 
piloty na kotevní délku +100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovině je poloha nosných 
prutů s odchylkou maximálně +/-30 mm dle projektové dokumentace. Po provedení 
kontroly, u které je přítomen stavební dozor investora, je dílo protokolárně předáno 
současně se zápisem do stavebního deníku a s předáním předávacího protokolu. [30] 

9A,B,C Bezpe čnost a ochrana zdraví 

 Základové konstrukce  řadíme mezi rizikové práce s ohledem na bezpečnost a 
ochranu zdraví, nejdůležitější jsou nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ,č. 362/2005 Sb. a č. 
378/2001. [6] [7] [8] 

 Nejdůležitější požadavky  těchto dokumentů jsou samostatnou přílohou č. 2 této 
práce.  

 Možná pracovní  rizika spojená s prováděním zemních prací jsou řešena 
v samostatné příloze č.3, kde jsou stanovena i dílčí opatření jejich výskytu. 
Zodpovědný stavbyvedoucí je povinen s nimi prokazatelně (zápisem) seznámit vlastní 
zaměstnance a pracovníky subdodavatelů.  
 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [8] 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část pátá [9] 
- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci [10] 
- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 

znění pozdějších předpisů [11] 
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- Nařízení vlády č 101/2005Sb . o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí [12] 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací [13] 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. vstoupilo v platnost 1. dubna 2012 
[14]: 

− § 3 Zátěž teplem 
− § 4 Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce, režim práce a 

bezpečnostních přestávek a výpočet ztráty tekutin 
− § 5 Minimální  opatření  k  ochraně  zdraví,  bližší  požadavky  na  

způsob organizace práce 
− § 6 zátěž chladem 
− §18 Minimální  opatření  k  ochraně  zdraví  při  práci,  bližší hygienické 

požadavky na pracoviště, informace k ochraně 
− § 23 Hygienický limit, zjišťování a hodnocení celkové a fyzické zátěže 
− § 30 Ochrana zdraví, hygienické požadavky, bližší pracovní postupy 

OHSAS 18001:2007 Systém managementu BOZP, Certifikace systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001 umožňuje efektivně 
prokázat [15 cit.]: 
 

- závazek k zajišťování a zlepšování systému bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci přijatý na všech úrovních a všemi funkcemi v organizaci, 
zejména vrcholovým vedením;  

- systematické omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a 
zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace;  

- omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů;  
- zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci  
- snížení nákladů spojených s nehodami na pracovišti;  
- závazek k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;  
- zavedení samoregulujícího systému reagujícího pružně na změny požadavků z 

legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace 
(např. nových technologií, organizačních změn apod 
 

 O bezpečnost na pracovišti zodpovídá stavbyvedoucí popřípadě stavební mistr, 
všechny úrazy se mu musí hlásit neprodleně po jejich utrpění. Již zmíněné normy 
kladou velký důraz na bezpečnost práce. Každý ze zaměstnanců je o bezpečnosti 
práce řádně proškolen a je povinen nosit ochranné pomůcky poskytované 
zaměstnavatelem.  

10A,B,C Nakládání s odpady 

 Při provádění zemních prací dochází k přechodnému zatížení životního 
prostředí. Tuto zátěž je nutné v příslušných oblastech podřídit požadavkům zákona a 
souvisejících předpisů, zejména: 
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• Zákon č. 350/2012 Sb., Stavební zákon [1] 
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší[16] 
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění [17] 
• Zákon č. 150/2010 Sb., změna vodního zákona a změna zákona o přestupcích 

[18] 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění [19] 
• Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů [20] 
• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [21] 
• Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky [22] 
• Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [23] 

 S ohledem na životní prostředí je při zemních prací nutno dbát zejména na:  

• prašnost 
• hluk  
• vibrace 
• vzniklý odpad 

 S odpady se musí zacházet dle předepsaných právních předpisů, tak aby se 
zamezilo nebo alespoň minimalizovalo riziko znečistění životního prostředí. Na stavbě 
jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad stavebního charakteru, který je řádně tříděn 
a odvážen na skládky, kde dochází k bezpečné likvidaci odpadů. Trvalé znečištění 
staveniště, jeho okolí a životního prostředí je nepřípustné. 

 

11A,B,C Literatura, ČSN  

 Seznam použité literatury je uveden v závěru bakalářské práce jako souhrnný za celou 
práci. 
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1 Zhodnocení druh ů založení 

 Hodnotit jednotlivé druhy založení je velmi složité a vlastně se dá říci, že téměř 
nemožné. Jelikož každá stavba má odlišné základové poměry, požadavky na 
přenesení zatížení do základové spáry, výsledky geologických a hydrogeologických 
průzkumů, nebo i samotné rozměry haly. Minipivovar Vysočina je velmi specifická 
stavba vzhledem ke zvýšenému požadavku na přenesení zatížení od jednotlivých 
výrobních provozů. Tudíž nelze tuto stavbu jen tak vzít a porovnat se 
stávajícími objekty výrobního charakteru a jakýmsi přepočtem zjistit například náklady 
na provedení spodní stavby či určit dobu realizace. 

 Tak aby bylo zhodnocení druhů založení možné, bylo vytvořeno základní řešení 
opírající se o projektovou dokumentaci a výpočty zatížení, tedy založení plošné na 
základových patkách a pasech. K tomuto základnímu řešení byly vytvořeny dvě 
alternativní řešení, a to plošné založení na tlusté železobetonové základové desce 
křížem vyztužené kari sítěmi a hlubinné založení s technologií vrtaných CFA pilot. 
Možnost hlubinného založení je zvolena spíše kvůli poukázání na cenový rozdíl, jelikož 
by zřejmě nikdy tato varianta nebyla zvolena v případě příznivých geologických 
poměrů, stavba by byla zbytečně prodražována. 

 Hodnotit druhy založení lze podle různých hledisek, podle nutnosti počtu 
pracovníků, termínu realizace, pracnosti, velikosti zařízení staveniště, avšak za 
nejzásadnější hledisko lze označit cenu. Z tohoto důvodu se zaměřím na dvě 
z pohledu generálního zhotovitele nejzásadnější hlediska, a tím jsou cena a délka 
realizace dané etapy. 

1.1 Zhodnocení druh ů založení podle rozpo čtu 

 Jako podklad pro porovnání tří druhů založení jsou vytvořeny rozpočty 
jednotlivých řešení. Tyto jsou zpracovány v rozpočtářském programu KROS Plus verze 
16.10. Do rozpočtu byly zvoleny položky, jež odpovídají potřebě prováděných prací. 
Všechny položky jsou použity ceníkové bez jakéhokoli doplnění nově tvořených 
položek tak, aby byla vytvořena shodná základna pro porovnání. Kalkulační vzorec byl 
přebrán z nastavení programu, tudíž do něj nebylo zasahováno. Zařízení staveniště 
bylo stanoveno odborným odhadem z potřeb zásad organizace výstavby.  

 Tento způsob oceňování využívá stále více firem. Jedná se vlastně o vnesení 
cen z rozpočtářských programů, bez ohledu na vlastní vstupní hodnoty materiálů a 
prací. Ovšem v dnešní době, kdy jsou kladeny vysoké nároky na zkrácení termínu 
nabídkových řízení, není divu, že stavební firmy, které si přímo materiál nevyrábí, 
nedokáží v tak krátkém čase nabídkové ceny zkalkulovat. Poté to dopadá tak, že firmy 
odevzdají nabídky na stavební činnost, ze kterých vlastně nelze vyčíslit jejich pokrytí 
režií a zisku. Takováto zakázka se pro stavební firmu, která získá zakázku do 
realizace, může znamenat běžný zisk, vysoký zisk nebo naopak ztrátu. V dnešní době, 
době kdy státem vládne krize ve stavebnictví, firmy získávají práci jen stěží a to s velmi 



 
88 

vynaloženým úsilím, mnohdy pouze s takovým ziskem, aby si dokázaly pokrýt režie a 
udržet pracovníky.         

Tab.E-1: Cenové porovnání druhů zakládání podle rozpočtu  

  

ŽB Základové 
patky a pasy 

ŽB základová deska 
vyztužená Kari 

sítěmi 

Hlubinné zakládání - 
vrtané CFA piloty 

Zemní práce 511 008,46 186 461,49 177 686,81 

Základy 1 331 914,89 1 376 266,76 1 816 152,08 

Vodorovné konstrukce 57 420,00 59 336,55 59 336,55 

Podlahy 198 949,00 198 949,00 621 490,00 

Ostatní konstrukce a práce - 

přesun hmot 
167 294,73 202 308,90 172 906,41 

Celkem ZRN 2 266 587,08 2 023 322,70 2 847 571,85 

Zařízení staveniště 40 798,57 36 419,81 51 256,29 

Celkem VRN 40 798,57 36 419,81 51 256,29 

Cena celkem za spodní stavbu 2 307 385,65 2 059 742,51 2 898 828,14 

 Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že ekonomicky nejvýhodnější způsob 
založení objektu řešeného minipivovaru je na ŽB základové desce křížem vyztužené 
Kari sítěmi. Cenový rozdíl oproti založení na ŽB patkách a pasech činí 247 643,- Kč. 
Výhodnost tohoto druhu založení je tedy značná, procentuální rozdíl mezi oběma druhy 
je 12,02%. V případě hlubinného založení je tento cenový rozdíl markantní, tedy oproti 
založení na základové desce je založení na pilotách o 40,74% dražší.    

Obr.E-1: Cenové srovnání druhů založení podle rozpočtu 
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Tab.E-2: Srovnání druhů založení podle délky realizace dle rozpočtu 

Druh založení/počet 

dní realizace 

ŽB Základové 
patky a pasy 

ŽB Základová deska 
vyztužená Kari sítěmi 

Hlubinné zakládání - 
vrtané CFA piloty 

počet dní realizace 23 15 18 

 Z tabulky zohledňující potřebnou délku realizace vyplývá, že z pohledu délky 
realizace je nejméně náročný způsob založení na vyztužené základové desce, jejíž 
délka trvání činí 15 dní. Časově nejnáročněji vychází způsob založení na základových 
pasech a patkách, kde jsou kladeny nároky na více pracovních činností a jejich složtost 
oproti oběma zbývajícím druhům založení. Rozdíl mezi nejméně časově náročnou 
variantou a nejvíce činí 8 pracovních dní. Toto v již v mnohdy tak nabitém 
harmonogramu je zásadní časová úspora. 

 Pokud budu brát v úvahu dvě základní hlediska, cenu a termín realizace, 
musím konstatovat, že z tohoto porovnání na stavbu minipivovaru Vysočina je 
nejvhodnějším způsobem založení ŽB základová deska vyztužená Kari sítěmi. Toto je 
pro zhotovitele důležitá informace, z níž může investorovi nabídnout snížení cenové 
nabídky formou slevy, pokud mu investor dovolí zasáhnout do projektu avšak tímto 
neohrozit stabilitu objektu ani snížit uživatelský standard objektu.   

1.2 Zhodnocení druh ů založení p ři změně strojní sestavy 

 Jak jsem již podotkla, rozbory položek v rozpočtovém programu KROS Plus 
16.10 jsou dány na základě nejvhodnějších parametrů. Ovšem ne každý zhotovitel je 
vybaven právě takovouto strojní sestavou, kterou daná položka skýtá. Při pouhém 
rozpočtování se na tyto rozbory nebere ohled a spíše se jedná o takzvané manažerské 
rozhodnutí na základě znalosti aktuálních tržních cen. Proto také není jasný výsledek, 
zda bude zakázka v zisku či ve ztrátě.  

 Abych podtrhla důležitost výběru strojní sestavy, provedla jsem ze shodných 
rozpočtů kalkulace, kde jsou napraveny rozbory položek na mnou zvolenou strojní 
sestavu (strojní sestava dána v příloze č.1), kterou jsem zvolila podle požadavků 
plynoucích z pracovních činností a dostupnosti strojů a strojního vybavení.  

Tab.E-3: Srovnání dle délky realizace mezi různými i shodnými druhy zakládání 

Druh 

založení/počet 

dní realizace 

ŽB Základové patky a pasy 
ŽB Základová deska 

vyztužená Kari sítěmi 
Hlubinné zakládání - 

vrtané CFA piloty 

dle 
rozpočtu  

záměna strojní 
sestavy 

dle 
rozpočtu  

záměna strojní 
sestavy 

dle 
rozpočtu  

záměna strojní 
sestavy 

Počet dní 

realizace 23 20 15 11 18 16 
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  Při volbě vhodnější a zároveň dostupné strojní sestavě se délky realizace všech 
druhů zakládání snížily. Je tedy zřejmé, že strojní sestava je z hlediska délky realizace 
navržena ekonomičtěji. 

Tab.E-4: Cenové srovnání mezi různými i shodnými druhy zakládání 

  

ŽB Základové patky a pasy 
ŽB Základová deska 

vyztužená Kari sítěmi 
Hlubinné zakládání - vrtané 

CFA piloty 

dle rozpočtu  
záměna 
strojní 
sestavy 

dle rozpočtu  
záměna 
strojní 
sestavy 

dle rozpočtu  
záměna 
strojní 
sestavy 

Zemní práce 511 008,46 513 162,02 186 461,49 218 948,91 177 686,81 208 297,33 

Základy 1 331 914,89 1 796 515,47 1 376 266,76 1 373 889,58 1 816 152,08 1 816 152,08 
Vodorovné 
konstrukce 57 420,00 56 985,00 59 336,55 59 336,55 59 336,55 59 336,55 

Podlahy 198 949,00 322 677,00 198 949,00 322 677,00 621 490,00 745 218,00 

Ost. kce a práce 

- přesun hmot 
167 294,73 22 491,08 202 308,90 27 198,37 172 906,41 23 245,48 

Celkem ZRN 2 266 587,08 2 711 830,57 2 023 322,70 2 002 050,41 2 847 571,85 2 852 249,44 

Zařízení 

staveniště 
40 798,57 48 812,95 36 419,81 36 036,91 51 256,29 51 340,49 

Celkem VRN 40 798,57 48 812,95 36 419,81 36 036,91 51 256,29 51 340,49 

Cena celkem za 
spodní stavbu 

2 307 385,65 2 760 643,52 2 059 742,51 2 038 087,32 2 898 828,14 2 903 589,93 

       
Cenový rozdíl kalkulace s navrženou strojní sestavou – rozpočet v Kč 

 
453 257,87 Kč -21 655,19 Kč 4 761,79 Kč 

Rozdíl 
vyjádřený v % 19,64% -1,05% 0,16% 

 

 Ve výše uvedeném porovnání se již nebudou hodnotit rozdíly mezi různými 
způsoby založení, jelikož jsou výsledky shodné s tabulkou Cenové porovnání druhů 
zakládání podle rozpočtu. Avšak je nutné si povšimnout, jakým způsobem se projeví 
změna strojní sestavy, oproti dané rozpočtovým programem, v celkové ceně u 
shodného druhu zakládání. K  nejrapidnějšímu cenovému nárůstu dochází u plošného 
založení na základových patkách a pasech. Nárůst v tomto způsobu založení činí 
453 258,- Kč. U druhého způsobu plošného založení na ŽB základové desce 
vyztužené Kari sítěmi při záměně strojní sestavy došlo ke snížení cenových nákladů na 
spodní stavbu o 21 655,- Kč. U varianty hlubinného založení při změně strojní sestavy 
došlo k nárůstu ceny, nicméně téměř nepatrnému, a to o 4 762,- Kč. Z tohoto 
porovnání je opět zřejmé, že i strojní sestava, která je navržena, se ekonomicky 
nejvýhodněji projevuje při způsobu založení na základové desce. V ostatních 
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variantách založení je na zvážení každého zhotovitele, jestli se mu cenový nárůst vrátí 
při zkrácení termínu, které záměna strojové sestavy přináší. U hlubinného založení je 
záměna, vzhledem ke zkrácení termínu konání etapy, zcela jednoznačně výhodná. U 
založení na základových patkách a pasech už to tak jednoznačné není. Spíše by se 
dalo říci, že záměna strojové sestavy v tomto způsobu založení výrazně zvyšuje 

cenové náklady, a to téměř o 20%. 

Obr.E-2: Grafické znázornění nákladů při změně strojní sestavy u shodných druhů 
 založení 

 

1.3 Zhodnocení druh ů založení p ři provedení kalkulací jednotlivých zp ůsobů 
založení 

 Stavební firmy, které využívají při zpracování cenových nabídek kalkulace, patří 
mezi nejstabilnější, jelikož si dokáží zadání kalkulačního vzorce určit přesné režie, 
potřebný zisk na zakázce, změnit ceny materiálových vstupů podle možností trhu a 
v neposlední řadě aplikovat svůj strojový a vozový park, pokud jím disponuje. Toto jsou 
nejzásadnější atributy, které dokáží cenu posunout na značně jinou cenovou úroveň. 
Bohužel s kalkulacemi přichází také mnohem větší časová náročnost na zpracování 
cenových nabídek.  
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 Byly vytvořeny kalkulace k jednotlivým rozpočtům. Kalkulována je strojní 
sestava, která odpovídá variantě 2, kdy jsou jednotlivé stroje dané položkami upraveny 
na navrhované (viz příloha č.1), dále byly upraveny ceny vstupních materiálů na 
základě průzkumu trhu a interního výběrového řízení na materiál. V tomto případě bylo 
zasahováno do kalkulačního vzorce, kde proti původním variantám daným programem, 
byly sníženy výrobní a správní režie a optimalizován zisk. Kalkulace je provedena na 
středně velkou firmu, která pro pokrytí výrobní a správní režie potřebuje zajistit cca 
11% a zisk kalkuluje na cca 4%. Pokud tedy zakázka vyjde s 11% výnosem, pro firmu 
znamená zakázka prováděná pro práci svých pracovníků a pokrytí režií, jelikož není 
generován žádný zisk. Pokud výnos bude činit nad 11%, zakázka bude pro firmu 
zisková a veškerá procenta nad 11-ti% výnos bude činit zisk. Ovšem pokud výnos 
klesne pod zmiňovaných 11%, pro firmu se stává zakázka ztrátovou. Kalkulace jsou 
v tomto ohledu velmi věrným odrazem trhu, lze v nich zohlednit mnoho atributů trhu. 
Ovšem také nejsou bez rizika, protože v dnešní době, kdy se mnohdy výběrová řízení 
protahují, odsouvá se rozhodnutí investorů na nedohledno, může dojít k tomu, že i 
kalkulovaná zakázka se může ocitnout ve ztrátě. Je to z důvodu cenové nestability 
stavebního trhu, kde může dojít k cenovému nárůstu jednotlivých materiálů a negativně 
tak ovlivnit zakázku.              

 V následující tabulce jsou porovnány všechny řešené druhy zakládání, kde 
jejich ceny byly stanoveny kalkulací. Ve všech třech případech došlo k cenovému 
snížení, vlivem zásahu do vybraných cen materiálů (betonářská výztuž, 
transportbeton). Ačkoli je v kalkulacích zohledněna navržená strojová sestava, která u 
hlubinného založení způsobila nepatrné zvýšení ceny oproti rozpočtu, u plošného 
založení na ŽB základových patkách a pasech byl cenový nárůst markantnější. 
Kalkulací vybraných položek bylo dosaženo snížení celkových cen za spodní stavbu u 
všech způsobů zakládání.          

Tab.E-5: Cenové porovnání druhů zakládání vycházející z kalkulací  

 

ŽB Základové patky 
a pasy 

ŽB Základová 
deska vyztužená 

Kari sítěmi 

Hlubinné zakládání 
- vrtané CFA piloty 

Zemní práce 452 961,18 210 842,54 196 646,68 

Základy 1 431 133,47 1 373 573,30 1 816 152,08 

Vodorovné konstrukce 59 377,50 59 336,55 59 336,55 

Podlahy 231 287,00 230 584,00 730 455,00 

Ostatní konstrukce a práce 

- přesun hmot 
20 477,99 24 763,95 21 164,86 

Celkem ZRN 2 195 237,14 1 899 100,34 2 823 755,17 

Zařízení staveniště 39 514,27 34 183,81 50 827,59 

Celkem VRN 39 514,27 34 183,81 50 827,59 

Cena celkem za spodní 
stavbu 2 234 751,41 1 933 284,15 2 874 582,76 
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 Vzhledem k tomu, že jsou upravovány materiálové položky u všech způsobů 
založení, cenové srovnání mezi jednotlivými způsoby je shodné jako u rozpočtu. Jako 
nejekonomičtější řešení spodní stavby tedy zůstává ŽB základová deska vyztužená 
Kari sítěmi. 

Obr.E-3: Cenové srovnání druhů založení vycházející z kalkulací 

 V provedených kalkulacích bylo zasahováno pouze do vstupních cen vybraných 
materiálů, nově navržená strojová sestava byla promítnuta již v předchozí variantě. 
Z tohoto důvodu se celková délka realizace spodní stavby nijak nezmění proti již 
zmíněné předchozí variantě. Celková časová náročnost je zobrazena níže v následující 
tabulce.  

Tab.E-6: Srovnání druhů založení podle délky realizace při kalkulaci 

Druh založení/počet 

dní realizace 

ŽB Základové 
patky a pasy 

ŽB Základová deska 
vyztužená Kari sítěmi 

Hlubinné zakládání - 
vrtané CFA piloty 

počet dní realizace 20 11 16 

 

 Nyní se budu věnovat každému druhu založení zvlášť, aby byla pozornost 
věnována rozdílům ve způsobu stanovení jejich cen. První posuzovaný způsob 
založení bude plošné založení na ŽB základových patkách a pasech. Jednotlivé 
principy stanovení ceny byly již popsány, tudíž je zbytečné je opakovat. Nicméně 
porovnání těchto způsobů ocenění stojí za zmínku.  



 
94 

 V nadcházející tabulce jsou zobrazeny celkové ceny za jednotlivé rozpočtové 
kapitoly i výsledná cena spodní stavby. Varianta, ze které každá kalkulace vychází je 
rozpočet. Úpravou strojní sestavy došlo v tomto případě k nárůstu ceny o více jak 
450 000,-Kč, které činí téměř 20% celkové ceny. Ovšem při použití shodné strojní 
sestavy se v posledním sloupci nazvaném kalkulace opět cena vrátila, respektive 
dokázala snížit o téměř 23% celkové částky. Z tohoto zjištění jsou zřejmé dva důležité 
aspekty, a to že oceňovaná etapa je materiálově náročná a druhý, že ceny vybraných 
materiálů, které byly v cenové kalkulaci sníženy, nejsou správným odrazem stavebního 
trhu. Ačkoli jsou rozpočtářské ceníky každý půl rok aktualizovány, jejich zdroje dat 
nejsou zcela kompatibilní se situací na stavebním trhu. Z tohoto důvodu ovšem dávají 
prostor pro tvorbu svých vlastních kalkulací.  

 Domnívám se, že technologická etapa spodní stavby není zdaleka materiálově 
náročnou, lze jí spíše řadit mezi podprůměrné až průměrné.   

 

Tab.E-7: Cenové porovnání způsobů cenotvorby založení na ŽB patkách a pasech  

  

ŽB Základové patky a pasy 

rozpočet 
záměna strojní 

sestavy 
kalkulace 

Zemní práce 511 008,46 513 162,02 452 961,18 

Základy 1 331 914,89 1 796 515,47 1 431 133,47 

Vodorovné konstrukce 57 420,00 56 985,00 59 377,50 

Podlahy 198 949,00 322 677,00 231 287,00 

Ostatní konstrukce a práce - 

přesun hmot 
167 294,73 22 491,08 20 477,99 

Celkem ZRN 2 266 587,08 2 711 830,57 2 195 237,14 

Zařízení staveniště 40 798,57 48 812,95 39 514,27 

Celkem VRN 40 798,57 48 812,95 39 514,27 

Cena celkem za spodní stavbu 2 307 385,65 2 760 643,52 2 234 751,41 

  

   Rozdíl mezi záměnou strojní 
sestavy/kalkulací a rozpočtem 

  453 257,87 -72 634,24 

rozdíl vyjádřený v %   19,64% -3,15% 

 

 V současné době firmy, které rozpočtují, nikoli kalkulují, jednotlivé ceny v 
rozpočtových kapitolách uměle srážejí níž, aby se dokázaly přizpůsobit stavebnímu 
trhu. Ovšem takovéto chování způsobuje problémy nejen jim samotným, jelikož jejich 
snížení je tak vysoké, že je za nabízenou cenu současně nerealizovatelné (tedy 
realizované se ztrátou), ale i ostatním firmám, které svojí cenu mají ověřenou kalkulací.  
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 Nyní je tedy vhodná doba pro investory, jelikož stavební trh prožívá krizi a ceny 
stavebních prací sahají ke svému minimu. Ještě před čtyřmi lety by cena shodné 
zakázky jako nyní dosahovala cca o 15% vyšší nabídkové ceny než v současné době. 
Stavební trh se za poslední dva roky propadl na úplné dno a stavební firmy, které tento 
doposud zvyšující se tlak na zhotovitele ustály, těžce bojují o přízeň investorů, kteří 
využívají špatné situace na trhu a zdlouhavými vyjednáváními o ceně a udržování 
zhotovitelů v dlouhodobě v nejistotě, dokáží tlakem na zhotovitele snížit nabídkovou 
cenu ještě o další procenta.      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.E-4: Znázornění způsobů ocenění na ŽB patkách a pásech  

  

 Dalším posuzovaným způsobem založení je plošné založení na tlusté 
základové desce křížem vyztužené Kari sítěmi. Shodně jako v předchozí variantě je 
porovnáván rozpočet se záměnou strojní sestavy a kalkulací. U tohoto způsobu 
zakládání je záměna strojní sestavy ekonomicky výhodná, a po úpravě vybraných 
jednotkových cen materiálových vstupů došlo ke snížení oproti rozpočtu o 6,14% 
z celkové ceny.  
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 Tab.E-8: Cenové porovnání způsobů cenotvorby založení na ŽB desce 

  

ŽB Základová deska vyztužená Kari sítěmi 

rozpočet 
záměna strojní 

sestavy 
kalkulace 

Cena celkem za spodní stavbu 2 059 742,51 2 038 087,32 1 933 284,15 

  

   Rozdíl mezi záměnou strojní 
sestavy/kalkulací a rozpočtem   

-21 655,19 -126 458,36 

rozdíl vyjádřený v %   -1,05% -6,14% 

  

 Posledním způsobem založení je hlubinné v provedení pomocí vrtaných CFA 
pilot, kde cenové rozdíly mezi jednotlivými způsoby stanovení celkové ceny za spodní 
stavbu je téměř minimální. Z tohoto faktu lze odvodit, že ceny jednotlivých položek 
rozpočtu odrážejí stav na stavebním trhu. Nicméně v tomto porovnání je posuzován 
pouze jeden aspekt, a tím je cena. Ovšem z hlediska délky realizace, kalkulací a 
záměnou strojní sestavy, dochází k jejímu snížení o 2 dny.   

 

Tab.E-9: Cenové porovnání způsobů cenotvorby pilotového založení  

  

Hlubinné zakládání - vrtané CFA piloty 

rozpočet 
záměna strojní 

sestavy 
kalkulace 

Cena celkem za spodní stavbu 2 898 828,14 2 903 589,93 2 874 582,76 

  

   Rozdíl mezi záměnou strojní 
sestavy/kalkulací a rozpočtem   

  

4 761,79 -24 245,38 

rozdíl vyjádřený v % 0,16% -0,84% 

  

Na závěr je provedeno grafické znázornění všech řešených druhů založení a jejich 
variant stanovení nabídkové ceny, které jsou popsány v předešlém textu. 
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Obr.E-5: Znázornění způsobů ocenění všech druhů založení  
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ZÁVĚR 

 Tématem této bakalářské práce bylo řešení technologické etapy zakládání na 
objektu minipivovaru Vysočina. Vypracovala jsem stavebně technologickou zprávu na 
danou etapu, vytvořila technologický předpis na provádění zemních prací. Dále 
technologický předpis na provádění založení, který byl sloučen pro všechny způsoby 
založení, avšak v odlišných bodech bylo řešení doplněno a aplikováno na daný způsob 
založení. Vybrané způsoby založení jsou na železobetonových základových patkách a 
pasech, na tlusté železobetonové základové desce křížem vyztužené Kari sítí a 
poslední způsob zohledňuje hlubinné založení pomocí vrtaných CFA pilot.  

 Následně jsem zpracovala zásady organizace výstavby, kde byla řešena i 
provozní stránka výstavby, zhotovila situaci zařízení staveniště, dopravní značení a 
vazbu staveniště na zdroje. 

 Posléze byla navržena vhodná a taktéž dostupná strojní sestava, která 
napomáhá zajistit plynulý a bezpečný chod výstavby. Na základě takto zvolených 
sestav byla vypracována schémata pohybů vybraných strojních sestav. 

       Vzhledem k důležitosti legislativních nařízení a nárokům na ně byla zpracována 
příloha bezpečnost a ochrana zdraví, kde je poukázáno na nejdůležitější aspekty a 
rizika v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi při provádění 
etapy hrubé spodní stavby. Taktéž byla připojena příloha registr zdrojů praocních rizik, 
která vytypovala nejčastější rizika na pracovišti, jejich následky a opatření.  

 V pomyslné druhé části práce jsem se zaměřila na zhodnocení způsobu 
založení vzhledem ke dvěma dnes již nejdůležitějším aspektům, a to ceně a délce 
trvání výstavby. V současné době se cena stala téměř fenoménem. V době, kdy 
českou republikou vládne finanční krize, je kladen důraz jednoznačně na snížení 
nákladů. Toto se ve stavebních firmách projevilo dvěma odlišnými způsoby, a to že 
některé stavební firmy pouze rozpočtují a uměle tak snižují cenu rozpočtu na základě 
zkušeností a znalosti stavebního trhu, a druhým způsobem je poté cenotvorba na 
základě kalkulací, kdy stavební firma vnese do kalkulace skutečné náklady a přesně ví, 
jakým způsobem je cena postavena a do jakého rizika tak vstupuje. 

 Nyní nelze jednoznačně říci, která varianta cenotvorby převládá. Bohužel 
v dnešní době není zaručených metod, jak cenu stanovit, protože vlivem finanční krize 
vládnoucí ve stavebnictví jsou ceny na samém dně. Postupně se nestabilní a slabší 
firmy ze stavebního trhu vytrácejí, a pokud nepřijde vzestup ve stavebnictví, netroufám 
si říci, jaký dopad to bude mít na technologii provádění stavebních činností a jejich 
kvalitu.   
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SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA Č.1 – NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

1 Pásový dozer Caterpillar D8T 

2 Nákladní automobil  TATRA - T158-8P5R33.343 

3 Nakladač s řízením všech čtyř kol WB93S-5 

4 Kolové rypadlo Caterpillar M322D 

5 Zeminový válec Caterpillar CP 64 

6 Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C 

7 Autodomíchávač  Steter, BASIC LINE AM 10 C 

8 Autočerpadlo, S34 X 

9 Vrtná souprava SOIMEC- SF-65 

10  Nákladní automobil Mercedes-Benz Actros 2544 

11 Vibrační pěch Atlas Copco DYNAPAC 

12 Dokončovací vibrační lišta Atlas Copco DYNAPAC BV 30 

13 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton Atlas Copco DYNAPAC AX 40 

14 Motorová pila STIHL MS 660 W 

15 Kalové čerpadlo BESTINOX 1500 

16 Příklepová vrtačka Bosch GSB 21-2 RE Professional 

17 Bourací kladivo Bosch GSH 27 VC Professional 

18 Svářečka Omicron Gama 1500D invertor 

19 Kompaktní a silná úhlová bruska s TEMPOMATEM 

20 Střihačka a ohýbačka betonářské oceli COMBI  30-35 

21 Totální stanice R-200NE série 

22 Stavební nivelační přístroje PENTAX AP- 241 



 
107 

23 Elektronický teodolit PENTAX ETH–410 

24 Studenovodní vysokotlaký čistič HD 13/35-4 Cage 

25 Autojeřáb LTM 1070/1 

26 Tahač Iveco AS 440S56 TZ/P-HM, 6x4 

27 Tří nápravový nízkoložný návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80 F2 
 Bau 

 

PŘÍLOHA Č.2 – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

PŘÍLOHA Č.3 – REGISTR ZDROJŮ PRACOVNÍCH RIZIK 

 Správa a údržba  

 Strojní zařízení, zpracování materiálů  

 Strojní zařízení, zpracování materiálů – obrábění kovů  

 Nářadí a pracovní pomůcky – ruční nářadí  

 Nářadí a pracovní pomůcky – mechanické ruční nářadí  

 Nářadí a pracovní pomůcky – pneumatické nářadí  

 Nářadí a pracovní pomůcky – žebříky  

 Zdvihací zařízení – jeřáby  

 Zdvihací zařízení – prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen  

 Jiná účelová zařízení –motorové pily  

 Stavební a montážní práce – betonářské práce a práce související  

 Stavební a montážní práce – montážní práce  

 Stavební a montážní práce – stavební stroje  

 Stavební a montážní práce – stavební strojní zařízení  

 Práce související se stavební činností – práce svářecké  

 Provoz silničních a speciálních vozidel a strojů  
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PŘÍLOHA Č.4 – CENOTVORBA A PLÁNY POSTUPU VÝSTAVBY ETAPY  
       ZAKLÁDÁNÍ 

PLOŠNÉ ZALOŽENÍ NA ŽB PATKÁCH A PÁSECH 

1. Rozpočet technologické etapy zakládání 

− Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení ŽB patek a pásů 

− Kalkulace s rozbory provedení ŽB patek a pásů 

2. Záměna strojní sestavy pro etapu zakládání 

− Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení ŽB patek a pásů 

− Kalkulace s rozbory provedení ŽB patek a pásů 

3. Kalkulace technologické etapy zakládání 

−  Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení ŽB patek a pásů 

− Kalkulace s rozbory provedení ŽB patek a pásů 

4. Harmonogram postupu výstavby 

 

PLOŠNÉ ZALOŽENÍ NA ŽB DESCE VYZTUŽENÉ KARI SÍTÍ 

1. Rozpočet technologické etapy zakládání 

− Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení ŽB desky 
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− Kalkulace s rozbory provedení ŽB desky 

 

2. Záměna strojní sestavy pro etapu zakládání 

− Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení ŽB desky 

− Kalkulace s rozbory provedení ŽB desky 

3. Kalkulace technologické etapy zakládání 

−  Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení ŽB desky 

Kalkulace s rozbory provedení ŽB desky 

4. Harmonogram postupu výstavby 

 

HLUBINNÉ ZALOŽENÍ NA VRTANÝCH CFA PILOTÁCH 

1. Rozpočet technologické etapy zakládání 

− Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení CFA pilot 

− Kalkulace s rozbory provedení CFA pilot 

2. Záměna strojní sestavy pro etapu zakládání 

− Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení CFA pilot 

− Kalkulace s rozbory provedení CFA pilot 
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3. Kalkulace technologické etapy zakládání 

−  Krycí list rozpočtu 

− Rekapitulace rozpočtu 

− Položkový rozpočet provedení CFA pilot 

− Kalkulace s rozbory provedení CFA pilot 

4. Harmonogram postupu výstavby 

 

PŘÍLOHA Č.5 – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ, VÝKRESOVÁ ČÁST 

 SITUACE KOORDINAČNÍ 

 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ   1 : 200 

 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ    1 : 250 

 SCHÉMA POJEZDU DOZERU   1 : 250 

 SCHÉMA POHYBU RYPADLA   1 : 250 

 SCHÉMA POHYBU RYPADLA – VARIANTA 1 : 250 

 SCHÉMA BETONÁŽE    1 : 250 

 VAZBA STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 

   

  


