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Abstrakt 

V této bakalářské práci je řešena stavebně technologická etapa hrubé spodní stavby 

bytového domu ve Zlíně na Jižních svazích. Práce jsou rozděleny do dvou etap. Do 

první etapy řadíme výkopové práce stavební jámy, plošných základových pasů. A 

druhá, se pak zabývá betonáží železobetonových pasů a železobetonových stěn. 

K těmto částem výstavby jsou zpracovány technologické postupy, kontrolní a zkušební 

plány, jejich časová náročnost, návrh vhodných strojních sestav a také je brána v potaz 

bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti. 
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bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti 

 

Abstract 

In the bachelor thesis is solved a technological phase of rough bottom construction of a 

residential house in the  housing estate of Jižní Svahy in Zlín. Work is divided into two 

phases. The first one includes trench work of a construction pit and ground basic 

stretches. The second one includes concreting of reinforced concrete stretches and 

reinforced concrete walls. In these parts of construction there are worked out 

technological steps, control and test plans, their time demands and proposal of 

available engineering sets. It is taken into consideration occupational and health safety 

at a place of work. 

 

Keywords 

Residential house, bottom construction, trench work, basic construction, equipment of 

building site, budget, work progress chart, engineering set, control and test plan, health 

and occupational safety at a place of work 
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Úvod 

Důvodem mé volby tématu pro tuto bakalářkou práci bylo, že mě vždy více 

zajímali věci kolem realizace staveb než klasické rýsování. Velmi mě také ovlivnila 

moje praxe ve firmě, kde jsem se setkal s lidmi působícími v tomto odvětví. Podařilo se 

mi získat projektovou dokumentaci k bytovému domu, u kterého jsem se rozhodl 

zpracovat téma realizace spodní stavby. 

V práci se věnuji bytovému domu, který je založen na klasických základových 

pasech. Zajímavostí této stavby je to, že je postavena ve svahu, takže i samotné 

základy jsou víceúrovňové. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické 

řešení 

a) zhodnocení staveništ ě, u změny dokon čené stavby též vyhodnocení 

současného stavu konstrukcí; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která je 

kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo  v  památkové zón ě 

Staveniště se nachází v katastrálním území města Zlína na parcele číslo 2144/79, 

kterou vlastní Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín.  

Parcela se nachází v místní části Jižní Svahy mezi hlavní komunikací Okružní a 

centrálním parkem – Valachův Žleb. Parcela je ve svahu, který směřuje k západu. 

Stavba není a nesouvisí s žádnou kulturní památkou. Nenachází se v žádném 

chráněném území ani památkové zóně – stavebně historický průzkum stavba 

nevyžaduje. Hranice parcely na východní a jižní straně tvoří biokoridor. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů s ní 

souvisejících 

Podle urbanistických hledisek je stavba situována v souladu s územním plánem 

v místě, kde se v okolní zástavbě již vyskytují stavby určené pro bydlení. Objekt 

doplňuje již postavené bytové domy, které se nachází ve vedlejší ulici Plesníkova.  

 Jedná se o pětipodlažní podsklepený bytový dům s ustupujícím pátým podlažím 

a třemi podzemními podlažími. Ve třetím podzemním podlaží se nachází pouze dojezd 

výtahu a chodba spojující bytový dům a podzemní garáže. Sestává se ze dvou sekcí 

(A, B), každá půdorysných rozměrů   15,0 x 20,0 m s dvaceti bytovými jednotkami 

různých kategorií, rozdilatovaných objektovou dilatací. SO107 má spolu s SO106 

podzemní stání pro 62 osobních automobilů.  

 

c) technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Výkopy a základy 

V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce. cca 

300mm. Zhruba polovina zeminy bude umístěna na staveništi a použita v rámci 

sadových úprav, zbytek bude odvezen na skládku. Hrubé terénní úpravy jsou 

provedeny na úroveň -6,50 m se zajištěním štětovou stěnou Larsen VL 503 na 

východní straně zájmového prostoru a sníženým výkopem -9,00 m pod 3.PP a celé 
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západní straně kvůli následující realizaci podzemních parkovacích stání. Výkopy a 

terénní práce budou prováděny v zeminách 3. a 4. třídy těžitelnosti a budou prováděny 

se sklonem 1:0,5. Výkopy pro železobetonové části základových pasů budou kvůli 

nutnosti osadit bednění prováděny jako rozšířené.  

Podlaha 3. a 2.PP bude z větší části založena na rostlé zemině, z menší části na 

podsypech, které budou hutněny po vrstvách max.300mm na hodnotu Edef2 = 45 MPa. 

Podlaha 1.PP je založena jen na podsypech se stejným technologickým postupem 

řešení. Pro betonování konstrukce 3.PP nutno provést sníženou výkopovou jámu se 

svahováním. Okolo objektu bude provedena trvalá drenáž ø100 drenážními trubkami 

OPTI-DRÄM (od firmy.ACO) ve dvou úrovních (úroveň založení 3.PP a 2.PP), svedená 

do drenáže, vedoucí podél objektu garáží PP2. V rozích bude napojována pomocí 

šachet OPTI-CONTROL (od stejné firmy). Drenáž bude uložena do štěrkového lože, 

obsyp bude proveden pískem zrnitosti 8/16. Štěrk a písek od okolní zeminy bude 

oddělen geotextilií. 

Objekt je založen na vyztužených základových pasech a železobetonové uzavřené 

konstrukci 3.PP z betonu C 20/25. Základová deska podlahy 2. a 1.PP tl. 120 mm 

z betonu C 20/25 vyztužená sítí bude monoliticky spojena s pasy. Při realizaci základů 

je nutno chránit základovou spáru před nepříznivými klimatickými vlivy, především před 

zaplavením vodou a nadměrným vysoušením, popř. namrznutím. Základová spára 

musí být převzata geologem nebo statikem. Základové pasy jsou s ohledem na způsob 

založení objektu víceúrovňové tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce bez 

přitěžování snížených částí objektu, popř. objektů okolních (především objektu garáže 

PP2) a bylo zajištěno umístění základové spáry v rostlé zemině. V zámrzné hloubce 

jsou základy částečně zateplené STYRODUREM CS 3035 tl. 100 mm. 

 

Izolace proti vod ě – spodní stavba 

Bytový dům se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem, takže není třeba 

zvýšená ochrana. V rámci hydroizolace spodní stavby (tlaková izolace) je navržena 

hydroizolační fólie PENEFOL 750 tl. 2mm chráněná z obou stran geotextilií (min. 500 

g/m2). Na svislých stěnách je tato izolace chráněna deskami STYRODUR 3035 CS 

(bodově lepit) – při zásypu je nutno zajistit výše uvedenou tepelnou izolaci tak, aby se 

nepohybovala. Svislá izolace musí být ukončena min. 300 mm nad upraveným 

terénem, po výšce bude mechanicky kotvena. Izolace bude doplněna o trvalý drenážní 
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systém, pro jehož zlepšení bude proveden obsyp objektu vyosévkami v šířce 300 mm 

se separační vrstvou geotextilie (min. 500 g/m2) mezi zeminou a obsypem.  

 

Svislá nosná konstrukce 

Obvodové konstrukce 3. PP až 1. PP včetně je z železobetonu tl. 250 mm, 

vnitřní nosné stěny monolitické železobetonové, popř. zděné z keramických tvárnic. 

Konstrukce ve styku se zeminou budou provedeny ze železobetonu se stupněm 

vodotěsnosti V8 – nutno zabezpečit dodržení veškerých postupů a zásad, 

předepsaných pro zajištění vodotěsnosti betonu. 

Obvodové zdivo v 1.NP až 4.NP je zděné z tvárnic POROTHERM P+D tl. 400 

mm, které je doplněno zateplovacím systémem tl. 40 mm. Vnitřní zdivo mezi byty je 

z tvárnic POROTHERM AKU P+D tl. 300 mm – druh dle půdorysu, dělící příčky 

v bytech z tvárnic POROTHERM. Svislý zděný systém je doplněn dle požadavku 

statika železobetonovými monolitickými pilíři a stěnami. 

Obvodové zdivo 5. NP je z keramických tvárnic POROTHERM tl. 400 mm, které 

je doplněno zateplovacím systémem tl. 40 mm. Vnitřní zdivo je z tvárnic POROTHERM 

– dle půdorysu. 

Výtahová šachta je železobetonová tl. 150 mm – oddilatována od ostatních 

konstrukcí. 

Do nosných zdí a pilířů se nesmí provádět vodorovné drážky. Veškeré zdivo je 

třeba oddilatovat od výtahové šachty – vložit polystyren tl. 25 mm. Nenosné zdivo pak 

vyzdívat až po provedení stropů. Mezibytové zdivo a zdivo od komunikačního prostoru 

v 5. NP vyzdít mezi vazníky střechy po horní pásnici. Zdivo mezi jednotlivými sekcemi 

je nutno oddilatovat vložením polystyrenu tl. 25 mm, ukončení nad rovinou střechy 

(atika), obvodové zdivo je doplněno objektovou dilatací. 

 

Vodorovná nosná konstrukce 

Stropní konstrukce nad 3. PP až 1. PP je železobetonová monolitická tl. 200 mm, 

stropní konstrukce nad 1. NP až 4. NP je železobetonová monolitická tl. 200 mm. 

Konstrukce ve styku se zeminou budou provedeny ze železobetonu se stupněm 

vodotěsnosti V8 – nutno zabezpečit dodržení veškerých postupů a zásad, 

předepsaných pro zajištění vodotěsnosti betonu. Strop nad 4. podlažím je doplněn z 
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důvodu ustupujícího 5.podlaží o průvlaky. Veškeré věnce a překlady budou opatřeny 

tepelnou izolací tl. min. 50 mm. 

 

Schodišt ě 

Schodiště z 3. PP a následně mezi jednotlivými podlažími je železobetonové 

monolitické s povrchovou úpravou teracovými deskami. Stupně budou opatřeny 

protiskluznou úpravou, nástupní i výstupní stupně každého ramene budou barevně 

odlišeny od ostatních stupňů v rameni (jiný cement). Podstupnice budou taktéž 

z teracových desek (tl. 30 mm). Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím 

s dřevěným madlem. 

 

Výtahová šachta, strojovna 

Výtahová šachta je řešena jako samostatná konstrukce oddilatovaná od stropní 

desky a ostatního zdiva. Materiálově je navržena jako železobetonová. Osazení 

kotevních prvků pro výtah si zajistí po určení dodavatel v rámci jeho dodávky. Výtahový 

stroj je umístěn v šachtě nad výtahem. Výtahová šachta je větrána na střechu. Šachta 

je rozměrově konzultována a nachystána pro výtah od firmy Otis; v případě záměny 

nutno prověřit rozměry a požadavky. 

 

Střešní konstrukce 

Z důvodu uskočeného 5. podlaží je střecha řešena ve dvou úrovních.  

Na úrovni 5. podlaží je střecha navržena jako pochozí s povrchem z keramické dlažby. 

Po obvodu je střecha ukončena železobetonovou atikou, popř. balkónem. V místě 

terasy a balkónu je provedeno ocelové zábradlí. Odvodnění této střechy je řešeno 

vyhřívanými vpustěmi. Střecha 5. podlaží je řešena dřevěnými příhradovými vazníky 

kotvenými k železobetonové svislé nosné konstrukci ocelovými kotvami. Na tuto 

konstrukci bude provedeno plnoplošné bednění a vodotěsná skladba z modifikovaných 

asfaltových pásů. Střecha bude provětrávaná – nasávání u žlabu, odvod ve vrcholu 

(nasávací otvory budou opatřeny mřížkou z tahokovu a síťkou proti hmyzu). Veškerá 

dřevěná konstrukce bude opatřena nátěrem proti hmyzu, dřevokazným houbám a 

plísním. Tepelná izolace bude provedena na spodní úrovni spodního pásu v tl. 200 mm 
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(2x 100 mm), uchycení parotěsnou zábranou a pomocnými hranoly. Mezi hranoly bude 

přidána doplňková tepelná izolace v tl. 40 mm. 

 

Příčky, p řizdívky 

Příčky a přizdívky jsou z větší části navrženy z tvárnic Porotherm a plných cihel. 

Dělící příčky mezi sklepy jsou zděné. Vany a sprchové vaničky budou obezděny 

z tvárnic Ytong tl. 100 mm na tmel. Zděné příčky u železobetonového stropu budou 

zakončeny páskem z minerální desky tl. 20 mm na šířku příčky. 

 

Izolace proti vod ě – vrchní stavba 

Veškerou izolaci střechy tvoří modifikované asfaltové pásy.  

 

Tepelná izolace 

Suterénní konstrukce bude izolována ze strany exteriéru extrudovaným 

polystyrenem. Nad úrovní terénu (od 300 mm výše) se provede zateplení z 

minerálních desek určených pro fasádu. Obytná patra budou zateplena deskami 

z minerálních vláken, včetně ostění. 2. PP bude tepelně izolováno polystyrenem EPS 

100 S v rámci podlahy. V místě vstupu bude provedena izolace stropu minerálními 

deskami tl. 50 mm + sádrokartonovými deskami GKB tl. 12,5 mm. Ve sklepních 

prostorách je uvažováno se zateplením stropu fasádním systémem – desky 

z minerálních vláken tl. 40 mm + síťka + stěrková omítka. Stejným systémem bude 

zaizolována stěna ve vstupu. Všechny ztužující věnce a překlady nad otvory 

v obvodové konstrukci jsou řešeny s přerušeným tepelným mostem izolací v tl. min. 50 

mm. Pro přerušení mostu v rámci balkónu bude vložen STYRODUR 3035. 

 

Akustická izolace 

Skladby podlah v rámci obytných pater jsou doplněny o kročejovou izolaci v tl. min. 50 

mm. Stěny mezi byty jsou řešeny z cihelných tvárnic Porotherm - aku, které mají 

stavební neprůzvučnost RW > 52 dB. Výtahová šachta je z hlediska přenosu hluku, 
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popř. přenosu chvění, oddilatována od nosných i výplňových konstrukcí polystyrenem 

tl. 25 mm. 

 

Výpln ě otvor ů 

Vnější obvodové výplně otvorů jsou navrženy plastové bílé barvy s tepelně 

izolačním zasklením (U = 1,1 W/m2 K). Vstupní dveře do 1.NP jsou hliníkové prosklené 

(bezpečnostní sklo lepené) splňující Vyhlášku č.174/1994 Sb.. Vnitřní dveře do bytů, 

včetně ostatních samostatných požárních úseků, jsou dřevěné (ve 3. až 1.PP dle 

určení ocelové) s požadovanou požární odolností. Vnitřní dveře dřevěné plné, popř. 

prosklené, do ocelových zárubní. Krytí vstupů do instalačních jader je dvířky bílé barvy 

s předepsanou požární odolností. Pro odvětrání chráněných únikových cest je navržen 

střešní světlík, který umožní i běžné větrání a přístup na střechu (RWA systém – 

tlačítka v každém podlaží). U dveří, otvíravých na zdivo, bude osazen gumový 

podlahový doraz. 

 

Vnit řní povrchová úprava 

Vnitřní omítky jsou navrženy ve sklepech (3. až 1. PP) vápenocementové 

hladké, rohy chráněny typovými lištami. V ostatních prostorách bytového domu bude 

omítka vápenná štuková, v rámci bytů zajištěna ochrana rohů a hran omítkovými 

hranami. Ve společných prostorech budou umístěny ochranné lišty na rohy v = 1,5 m. 

Hygienická zařízení budou opatřena bělninovými obklady, rohy a hrany budou 

ukončeny PVC lištami, v kuchyních v rozsahu od 800 do 1 400 mm. Soklíky budou 

provedeny z materiálů dle místa určení v půdorysech, vnitřní parapety oken pak z LPD 

desek s nosem. 

 

Vnější povrchové úpravy 

Bude provedeno zateplení fasádními minerálními deskami tl. 40 mm (ostění tl. 

20 mm), na které se provede síťka do tmelu a tenkostěnná strukturální silikátová 

omítka v různých barevných odstínech (probarvená omítka). V rámci balkónů budou 

provedeny soklíky. Balkóny a nadstřešení bude provedeno jako pohledový beton. 

Ochrana a překrytí vodotěsné izolace bude provedeno v rámci zateplení. Soklík, vstup 
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do domu a části fasády (viz pohledy) bude proveden keramickým obkladem Rio Negro. 

Část 5. NP bude opatřena obkladem z titan-zinkového plechu na pomocnou dřevěnou 

konstrukci. Okolo oken budou provedeny falešné „šambrány“. 

 

Malby a nát ěry 

Omítané konstrukce budou opatřeny penetrací a nestíratelnou malbou Primalex 

Standard v barevných odstínech dle určení architekta (společné prostory), popř. dle 

určení majitelů bytů. Stropy budou bílé. Na sádrokartonové konstrukce budou použity 

nátěry PRIMALEX. Vnější  balkóny a nadstřešení budou natřeny sjednocujícím 

nátěrem na beton šedého odstínu, včetně penetrace – viz pohledy. Ocelové výrobky 

žárově pozinkované, klempířské výrobky z titan-zinku bez nátěru. Nátěr desek CETRIS 

– římsy 5. NP a požárního předělu ve 4. a 5. NP bude proveden hmotou FLORALGUM 

(2x), včetně penetrace. 

 

Klempí řské výrobky 

Klempířské výrobky jsou navrženy z titan-zinku tl. 0,7 mm. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu 

V prostoru stavby nebo jejího okolí je dostupná veškerá technická a dopravní 

infrastruktura. K dispozici je příjezdová komunikace, konkrétně ulice Zelinova, stejně 

tak se zde nachází i chodníky pro pěší. Na řešeném pozemku se nachází: vodovodní 

potrubí s pitnou vodou, horkovodní rozvody, rozvody nízkého napětí, veřejného 

osvětlení, kabelové televize a telefonních linek.  

Příjezd ke stavbě je možný z ulice Zelinova, která je široká 7,5 m. Po jedné straně 

ulice se za zeleným pruhem š. 3 m nachází chodník pro pěší široký 2 m. K samotnému 

objektu pak vede asfaltová komunikace š. 6 m, která před domy přechází v dlážděnou 

cestu. Pro pěší je zbudován chodník šířky 2 m. 

Pro SO107 je vyhrazeno 17 parkovacích míst, z toho jedno pro invalidy. Další 

možnost parkování je v podzemních garážích před domem, kde se nachází 67 stání. 

V blízkosti je dostupná městská hromadná doprava, kterou zajišťují trolejbusy. 

Nejblíže se pak nachází zastávka Česká, ze které je možná doprava přímo do centra 

města Zlína. 
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Vodovodní přípojka PE DN50 pro SO107 bude napojena na vodovodní řad PE 

DN110. Vodoměrná šachta bude umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. 

Plynovodní přípojka nebude v objektu realizována.  

K odvodu odpadních vod z objektu slouží oddílná domovní kanalizace. Vnější 

odpadní dešťové vody ze střech a teras budou sváděny vnějšími plechovými svody a 

následně se napojí na potrubí PVC DN250, které se napojí na kanalizaci PVC DN300. 

Splaškové potrubí z trubek PP (HT) a drenážní potrubí Opti-control bude napojeno na 

přípojku PVC DN250 a dále na splaškovou kanalizaci PVC DN250.  

Objekt bude napojen na teplovod ze sousedního objektu přípojkou DN100 

s plášťovou trubkou průměru 200 mm. 

Nízké napětí bude připojeno k již hotovému vedení, které je napojeno k trafostanici 

na sousedním pozemku pečovatelského domu. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném a 

svážném území 

Pro napojení nové kanalizace na veřejnou, která se nachází v ulici Zelinova, bude 

nutná následná rekonstrukce silnice. Dále pak bude zcela rekonstruována část 

chodníku na severní straně parcely. Chodník bude nutno rozebrat z důvodu uložení 

betonových panelů sloužících jako nájezd pro mechanizaci na staveniště. 

 

f) vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany 

Stavba je navržena tak, aby svojí existencí nenarušila životní prostředí. Veškeré 

škodliviny jsou buď zcela eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové 

škodliviny, jako jsou prach, hluk, chemikálie a jiné odpadní látky, se zde nevyskytují. 

Stavba je vytápěna dálkovým vytápěním, takže exhalace z vytápění se zde 

nevyskytují. Splaškové vody budou svedeny do kanalizace a tou pak na městskou 

čistírnu odpadních vod. Komunální odpad bude shromažďován v příslušných nádobách 

a vyvážen specializovanou firmou. 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 

komunikací 

V bytovém domě je zřízen výtah, který vede do všech podlaží, včetně 2.PP ve 

kterém je vstup do podzemních garáží. Ke všem bytům a podzemním parkovacím 

stáním je tak umožněn bezbariérový přístup. V podzemních garážích se nachází 2 

místa pro tělesně postižené a na komunikaci před domem je 1 parkovací místo. 
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h) průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do 

projektové dokumentace 

Byl proveden inženýrsko-geologický a hydrologický průzkum, dále radonový 

průzkum staveniště. Výsledky jsou zohledněny v návrhu základových konstrukcí 

stavby a při volbě hydroizolace. 

 

i) údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a 

výškový systém, 

Staveniště a jeho okolí bylo výškopisně a polohopisně zaměřeno geodetickou 

firmou. Vše je zaměřeno v systému JTSK a výškově v systému BPV. Na základě 

výsledků byla zpracována situace stavby.  

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické 

provozní soubory 

 

tab. 1 - členění stavby 

Stavebn í objekt  Název 

SO 101 Příprava území 

SO 102 Přeložka vodovodu 

SO 103 Bytový dům B1 

SO 104 Bytový dům B2 

SO 105 Bytový dům B3 

SO 106 Bytový dům B4 

SO 107 Bytový dům B5 

SO 108 Podzemní parkoviště PP1 

SO 109 Podzemní parkoviště PP2 

SO 110 Páteřní komunikace 

SO 111 Zpevněné plochy 

SO 112 Kanalizace splašková 

SO 113 Kanalizace dešťová 

SO 114 Přípojky splaškové kanalizace 

SO 115 Přípojky dešťové kanalizace 
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SO 116 Vodovod 

SO 117 Přípojky vodovodu 

SO 118 Rozvody NN 

SO 119 Veřejné osvětlení 

SO 120 Horkovodní rozvod 

SO 121 Výměníková stanice 

SO 122 Tepelné rozvody 

SO 123 Doplňkové plochy 

SO 124 Přívod telefonních linek 

SO 125 Rozvody telefonních linek 

SO 126 Přívod kabelové televize 

SO 127 Rozvody kabelové televize 

SO 128 Odvodňovací příkop 

SO 129 HTU 

SO 130 Sadové úpravy 

Poznámka: 

Červeně jsou vyznačeny stavební objekty, které jsou v době započetí prací na SO107 

již hotovy. Modře jsou vyznačeny objekty, které jsou částečně hotovy. Zda jsou hotovy, 

závisí na dokončení SO103 až SO107. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed 

negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich 

minimalizace 

Celá stavba se nachází na pozemcích, které vlastní investor, proto nebudou 

sousední domy ani parcely stavebními pracemi dotčeny. Při všech zemních i 

stavebních pracích bude postupováno tak, aby bylo zabráněno vzniku a šíření prachu 

do okolí, tak aby nevznikal nadměrný hluk. Práce budou probíhat v běžné pracovní 

době. Znečištění veřejných ploch bude neprodleně odstraněno. Škody na veřejných 

plochách např. silnice při zřizování kanalizace budou odstraněny a plochy uvedeny do 

původního stavu. 

 

l) způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů, pokud není 

uveden v části F. 

Po dobu provádění stavebních prací budou prostory staveniště vyklizeny a budou 

prosté třetích osob. Při provádění prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní 
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předpisy a nařízení, především nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády 

č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při obsluze pracovních 

strojů je nutné se řídit s pravidly a předpisy, které se k obsluze strojů vážou. Pracovníci 

musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, konkrétně je to pracovní oděv a 

pevná obuv, pracovní rukavice, brýle a přilby, které musí užívat i stavební a autorský 

dozor stavby. Na stavbě bude stále k dispozici řádně vedený stavební deník. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Statickým výpočtem 

bylo prokázáno, že je stavba navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

3. Požární bezpe čnost 

Stavba splňuje následující požadavky: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Stavba je navržena v souladu s hygienickými předpisy a směrnicemi a je v souladu 

s technickými požadavky na výstavbu. Jsou navrženy a použity pouze materiály 

s certifikáty platnými pro ČR. 

Stavba je navržena tak, aby svojí existencí nenarušila životní prostředí. Veškeré 

škodliviny jsou buď zcela eliminovány nebo minimalizovány. Průmyslové škodliviny, 
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jako jsou prach, hluk, chemikálie a jiné odpadní látky, se zde nevyskytují. Stavba je 

vytápěna dálkovým vytápěním, takže exhalace z vytápění se zde nevyskytují. 

Splaškové vody budou svedeny do kanalizace a tou pak na městskou čistírnu 

odpadních vod. Komunální odpad bude shromažďován v příslušných nádobách a 

vyvážen specializovanou firmou. 

5. Bezpečnost p ři užívání 

6. Ochrana proti hluku 

Není třeba zřizovat žádné speciální opatření na ochranu před hlukem. Stavba ani její 

zařízení neprodukují nadměrný hluk. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) spln ění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění 

porovnávacích ukazatel ů podle jednotné metody výpo čtu energetické 

náročnosti budov 

Bytový dům je navržen tak, aby splňoval aktuálně platné normové požadavky na 

teplenou techniku. Tepelný odpor konstrukcí je navržen na hodnoty blížící se spíše 

doporučeným než požadovaným normovým hodnotám. 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

V bytovém domě je zřízen výtah, který vede do všech podlaží, včetně 2.PP ve 

kterém je vstup do podzemních garáží. Ke všem bytům a podzemním parkovacím 

stáním je tak umožněn bezbariérový přístup. V podzemních garážích se nachází 2 

místa pro tělesně postižené a na komunikaci před domem je 1 místo. 
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9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí  

Stavba není realizována na území se zvýšenou seismicitou či na poddolovaném 

území. Není zde ani zvýšené množství radonu. Stavba nezasahuje do žádných 

stávajících ochranných pásem. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

K odvodu odpadních vod z objektu slouží oddílná domovní kanalizace. Vnější 

odpadní dešťové vody ze střech a teras budou sváděny vnějšími plechovými svody a 

následně se napojí na potrubí PVC DN250, které se napojí na kanalizaci PVC DN300. 

Splaškové potrubí z trubek PP (HT) a drenážní potrubí Opti-control bude napojeno na 

přípojku PVC DN250 a dále na splaškovou kanalizaci PVC DN250.  

 

b) zásobování vodou, 

Vodovodní přípojka PE DN50 pro SO107, bude napojena na vodovodní řad PE 

DN110. Vodoměrná šachta bude umístěna ve vodoměrné šachtě před objektem. 

 

c) zásobování energiemi, 

Nízké napětí bude připojeno k již hotovému vedení, které je napojeno k trafostanici 

na sousedním pozemku pečovatelského domu. 

Vytápění je zde řešeno pomocí teplovodu a nově zřízené výměníkové stanice. 

 

d) řešení dopravy, 

Příjezd ke stavbě je možný z ulice Zelinova, která je široká 7,5 m. Po jedné straně 

ulice se za zeleným pruhem š. 3 m nachází chodník pro pěší široký 2 m. K samotnému 

objektu pak vede asfaltová komunikace š. 6 m, která před domy přechází v dlážděnou 

cestu. Pro pěší je zbudován chodník šířky 2 m. 
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Pro SO107 je vyhrazeno 17 parkovacích míst, z toho jedno pro invalidy. Další možnost 

parkování je v podzemních garážích před domem, kde se nachází 67 stání. 

V blízkosti je dostupná městská hromadná doprava, kterou zajišťují trolejbusy. 

Nejblíže se pak nachází zastávka Česká, ze které je možná doprava přímo do centra 

města Zlína. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegetačních úprav, 

Před bytovým domem bude zřízena dlážděná komunikace a chodník pro pěší. 

Chodník bude následně napojen na přilehlou cyklostezku. Zbytek pozemku bude 

v rámci konečných terénních úprav srovnán s uskladněnou ornicí v tl. 200 mm, zatravní 

se a budou vysazeny okrasné dřeviny. 

 

f) elektronické komunikace. 

Budova bude napojena na telefonní vedení. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 

Jedná se o bytový dům ve kterém se žádná výrobní ani nevýrobní zařízení 

nevyskytují. 
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1. Obecné informace 

1.1. Obecné informace o stavb ě 

Název stavby: Bytový dům Zlín, Jižní Svahy 

Místo stavby:  Zlín Jižní Svahy, parcelní číslo 2144/79 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor:  Manag a.s. 

   Zarámí 92, Zlín 760 01 

Zhotovitel:  Ateliér 91 spol. s r.o. 

   Bartošova 16, Zlín 760 01 

Projektant:  Ing. Jiří Sýnek 

   Architektonická a realizační kancelář Ateliér 91 spol. s r.o. 

Cena objektu:  55 mil. Kč bez DPH 

Termíny:  Zahájení prací na spodní stavbě únor 2013 

   Dokončení prací na spodní stavbě srpen 2013 

1.2. Obecné informace o objektu 

1.2.1. Umíst ění objektu 

Bytový dům se nachází ve Zlíně – Jižních Svazích mezi hlavní silnicí Okružní a 

centrálním parkem – Valachův Žleb. Parcela je ve svahu, který směřuje k západu. 

Příjezd k domu je z  ulice Zelinova, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem . Bytový dům 

doplní již hotovou zástavbu v sousední ulici Plesníkova. Řešený objekt (SO 107) se 

nachází na jižní straně parcely. Parcela je zatravněná s nízkou výškou porostu (cca 30 

cm).  

Staveniště se nachází v katastrálním území města Zlína na stavební parcele číslo 

2144/79, kterou vlastní statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40. Hranice parcely 

tvoří na východní straně biokoridor. 

1.2.2. Prostorové uspo řádání 

Jedná se o pětipodlažní podsklepený bytový dům s ustupujícím pátým podlažím a 

třemi podzemními. Sestává se ze dvou sekcí (A, B), každá půdorysných rozměrů 15,0 

x 20,0 m s dvaceti bytovými jednotkami různých kategorií, rozdilatovené objektovou 
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dilatací. SO107 má spolu s SO106 podzemní stání pro 62 osobních automobilů do 

kterých se vstupuje z třetího podzemního podlaží. 

 

1.3. Zemní práce 

V rámci hrubých terénních úprav bude provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm. 

Polovina zeminy bude umístěna na staveništi a použita v rámci sadových úprav, zbytek 

bude odvezen na skládku. Hrubé terénní úpravy jsou provedeny na úroveň -6,50 m se 

zajištěním štětovou stěnou Larsen VL 503 na východní straně zájmového prostoru a 

sníženým výkopem -9,00 m pod 3.PP a celé západní straně kvůli následující realizaci 

podzemních parkovacích stání. Výkopy a terénní práce budou prováděny v zeminách 

3. a 4. třídy těžitelnosti a budou prováděny se sklonem 1:0,5. Výkopy pro 

železobetonové části základových pasů budou kvůli nutnosti osadit bednění prováděny 

jako rozšířené. Okolo objektu bude provedena trvalá drenáž ø100 drenážními trubkami 

OPTI-DRÄM ve dvou úrovních (úroveň založení 3.PP a 2.PP), svedená do drenáže 

vedoucí podél objektu garáží. 

2. Materiály 

2.1. Skrývka ornice  

2.1.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Ornice  Třída těžitelnosti 1, 1800 kg/m3 1223,59 m3 2202,45 t 

 

 

Název Výpočet výsledek  

Ornice uskladněná na skládce 49,8*34,0*0,3  507,96 m3 

Odvezená ornice 49,8*29,0*0,3 433,26 m3 

Koeficient nakypření  1,3 

Celkem (507,96+433,26)*1,3  1223,59 m3 
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2.1.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Ornice uskladněná 
1x Rypadlo-nakladač CAT 

422E 
 

Ornice odvezená 
1x Rypadlo-nakladač CAT 

422E 
7x Sklápěč Tatra T815 NK S3 

Určení pot řebného po čtu skláp ěčů – skrývka ornice 

� = �ý���	�	�
	�	č
�ý���	��
á�ěč = 79,9

11,92 	= 6,7 = 7	�� 

Určení objemu zeminy, kterou skláp ěč může převézt 

� = �������	��
á�ěč
����. ℎ�������	 �!�" = 10000

1800 = 5,55	�& 

Určení počtu jízd na skládku 

� = ����	���áž�é	 �!�"
����	 �!�		�		1	��)�ě	 =

563,28
5,55 = 101,48 = 102	�í � 

2.2. Výkop jam 

2.2.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 10876,03 m3 19576,86 t 

 

 

Označení řezu plocha * délka   Celkem m 3 

Řez A 84,55*8,093 684,26 

Řez B 148,129*30,571 4528,45 

Řez C 173,377*1,8 312,08 

Řez D 189,37*8 1514,96 

Řez E 182,821*1,95 356,50 

Řez F 153,956*6,3 969,92 

Celkem  8366,18 
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Celkem nakypřená 1,3*8366,18 10876,03 

2.2.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D 7x Sklápěč Tatra T815 NK S3 

Určení pot řebného po čtu skláp ěčů – skrývka ornice 

� = �ý���	)"�	�
	
�ý���	��
á�ěč = 72,0

11,92 	= 6,1 = 7	�� 

Určení objemu zeminy, kterou skláp ěč může převézt 

� = �������	��
á�ěč
����. ℎ�������	 �!�" = 10000

1800 = 5,55	�& 

Určení počtu jízd na skládku 

� = ����	���áž�é	 �!�"
����	 �!�		�		1	��)�ě	 =

10876,03
5,55 = 1959,6 = 1960	�í � 

2.3. Štětovnicová st ěna 

2.3.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Štětovnice Larsen VL 503, 117,3 kg/m2 315 m2 36,95 t 

 

Název Výpočet výsledek  

štětovnice 52,5/0,5 105 ks 

Celkem plocha 52,5 * 6 315 m2 

2.3.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

štětovnice 1x Mobilní jeřáb Demag AC-30 1x Man TGS 6x4 BL 

 

Nosnost automobilu    14 500 kg 

Hmotnost jedné štětovnice   352,2 
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Celkem štětovnic na jednu jízdu 40 ks 

Počet jízd     3 jízdy 

2.4. Hloubení rýh 

2.4.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 320,27 m3 576,49 t 

    

 

Označení rýhy  Výška*ší řka*hloubka  Celkem m 3 

R1 7,15*2,2*0,45 7,08 

R2 5,0*2,38*0,45 5,36 

R3 5,25**0,45 2,36 

R4 6,75*1,9*0,45 5,77 

R5 2,7*2,66*0,45 3,23 

R6 6,75*2,35*0,45 7,13 

R7 3,9*4,175*1,2 19,54 

R8 1,84*0,45 0,83 

R9 4*3,025*1,1 13,31 

R10 9,07*3,025*0,45 12,35 

R11 2,1*1*0,45 0,95 

R12 2,3*1,9*0,45 1,96 

R13 4,1*2,4*0,45 4,42 

R14 7,35*2,2*0,45 7,27 

R15 74,40*0,72 53,56 

R16 3,95*4,15*1,9 31,15 

R17 (5,54*2+3,865*1,85)*1,1 20,05 

R18 3,04*1,3 3,95 

R19 8,67*1,17 10,14 

R20 6,825*2*1,35 18,43 

R21 3,6*3,6*1,35 17,50 

Koeficient nakypřenosti  1,3 

Celkem 246,36*1,3 320,27 
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2.4.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D 7x Sklápěč Tatra T815 NK S3 

Určení pot řebného po čtu skláp ěčů – skrývka ornice 

� = �ý���	)"�	�
	
�ý���	��
á�ěč = 72,0

11,92 	= 6,1 = 7	�� 

Určení objemu zeminy, kterou skláp ěč může převézt 

� = �������	��
á�ěč
����. ℎ�������	 �!�" = 10000

1800 = 5,55	�& 

Určení počtu jízd na skládku 

� = ����	���áž�é	 �!�"
����	 �!�		�		1	��)�ě	 =

320,27
5,55 = 57,7 = 58	�í � 

2.5. Zařízení staveništ ě 

2.5.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 126,75 m3 288,15 t 

Štěrk frakce 8/16, 2664 kg/m3 97,5 m3 259,74 t 

Panel ŽB panel 3000x1000*150mm, 1080 kg 6 ks 6,48 t 

 

 

výkop  Výška*ší řka*hloubka  Celkem m 3 

Skládka 1 20,0*10,0*0,15 30,0 

Skládka 2 20,0*10,0*0,15 30,0 

Jeřáb 5,0*5,0*1,5 37,5 

Koeficient nakypřenosti 1,3  

Celkem 97,5*1,3 126,75 
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2.5.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D 7x Sklápěč Tatra T815 NK S3 

Štěrk 1x Rypadlo nakladač CAT 422E 3x Sklápěč Tatra T815 NK S3 

Panel 1x Hydraulická ruka HIAB XS  1x Man TGS 6x4 BL 

Určení pot řebného po čtu skláp ěčů – výkopy 

� = �ý���	)"�	�
	
�ý���	��
á�ěč = 72,0

11,92 	= 6,1 = 7	�� 

Určení objemu zeminy, kterou skláp ěč může převézt 

� = �������	��
á�ěč
����. ℎ�������	 �!�" = 10000

1800 = 5,55	�& 

Určení počtu jízd na skládku 

� = ����	���áž�é	 �!�"
����	 �!�		�		1	��)�ě	 =

126,75
5,55 = 22,8 = 23	�í � 

Určení objemu št ěrku, kterou skláp ěč může převézt 

� = �������	��
á�ěč
����. ℎ�������	š�ě)�. = 10000

2664 = 3,75	�& 

Určení počtu jízd ze stavebnin na staveništ ě 

� = ����	�ř!� �éℎ�	š�ě)�.
����	š�ě)�.	�		1	��)�ě	 = 97,5

3,75 = 26,0 = 26	�í � 

 

3. Předání pracovišt ě 

3.1. Předání staveništ ě 

Předání staveniště proběhne před započetím prací na SO106 tj. sousedního 

objektu. Stavebník (Manag a.s.) předává zhotoviteli (Ateliér 91 spol. s r.o.) stavební 

povolení, schválenou projektovou dokumentaci, hlavní polohovou čáru spolu s hlavními 
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výškovými body, stanovení ochranných pásem, přípojná místa na inženýrské práce, 

všechny přístupové cesty na staveniště, řádně vyznačené hranice staveniště a objekty, 

které mají být ochráněny před možným poškozením během výstavby. 

O předání a převzetí se zapíše záznam do stavebního deníku se všemi 

náležitostmi. Ode dne zápisu běží lhůta výstavby. 

3.2. Předání pracovišt ě před zemními pracemi 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety zemních prací. Součástí předání 

pracoviště je prohlídka staveniště. Dále stavbyvedoucí sdělí své požadavky a 

podmínky na průběh prací. Staveniště bude prosté všech věcí, které se stavbou 

nebudou mít nic společného (uskladněné materiály apod.) Stavbyvedoucí vyznačí 

veškeré inženýrské sítě (vodovod a kanalizaci) a zajistí, aby geodet provedl zaměření 

a vyznačení výškových a směrových vytyčovacích bodů stavby. Stavbyvedoucí o všem 

výše zmíněném provede zápis do stavebního deníku. 

3.3. Předání pracovišt ě před beran ěním št ětovnicových st ěn 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu pracovníkovi firmy Geostav  spol. 

s r.o., která bude práce vykonávat. Bude předána projektová dokumentace a 

provedena prohlídka staveniště. Před započetím prací musí být dokončeny práce na 

skrývce ornice. O předání provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

3.4. Předání pracovišt ě před výkopem jámy a rýh 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety výkopových prací. Předá se 

projektová dokumentace výkopů. Proběhne prohlídka staveniště na které se ujistí, že 

byly předchozí práce dokončeny v požadované kvalitě. Musí být dokončena skrývka 

ornice a zaberanění štětovnic. 

4. Pracovní podmínky 

4.1. Vybavenost staveništ ě 

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220, 380 V, která 

bude napojena na stávající elektrické vedení. Rozvod vody bude napojen na veřejnou 

vodovodní síť. Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno prostřednictvím 
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kontejnerů se sprchami a WC. Stavbyvedoucímu bude k dispozici kancelář s vlastním 

sociálním zařízením. Bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na stožárech a 

opatřeno časovým spínačem. Staveniště bude celou dobu oploceno plotem výšky 2,0 

m, tak aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení, strojů a osob. Při výjezdu ze stavby 

bude instalována myčka nákladních automobilů, aby nedocházelo ke znečištění 

komunikace. 

4.2. Zemní práce 

Zemní práce je vhodné provádět, když okolní teplota neklesne pod 5 °C. Pokud 

teplota klesne pod 5 °C, je nutné chránit zejména z ákladovou spáru proti promrzání. 

Při větším množství srážek je třeba základovou spáru chránit a zajistit odvodnění. 

V případě, že dojde k promočení spáry, je nutné zeminu odstranit a nahradit novou. Za 

nepříznivých podmínek může stavbyvedoucí zastavit výkopové práce a zahájí je 

v nejbližší možné době. 

4.3. Instruktáž pracovník ů 

Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví a budou 

podrobeni instruktáži, kde také podepíší prohlášení o seznámení s danou 

problematikou. Proběhne školení o BOZP. Veškeré stavební práce budou provedeny v 

souladu s platnými normami a požadavky investora. Všichni pracovníci na stavbě 

budou proškoleni vedoucím čety o tom, kde se mohou napojit na elektrickou síť, kde 

mohou čerpat vodu, kde naleznou jim přidělené hygienické zázemí (sprchy, WC) a kde 

budou umístěny nádoby pro tříděný odpad. 

5. Personální obsazení 

5.1. Přípravné práce 

Počet Název Kvalifikace  Úkol  

1x Geodet 

Oprávnění pro 

zeměměřičskou činnost, 

Poučení o BOZP 

Vytyčení hlavních 

polohopisných a 

výškopisných bodů stavby 

1x 
Pomocník 

geodeta 
Poučení o BOZP Vyznačení bodů 
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1x 

Obsluha 

rypadlo-

nakladače 

Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, Poučení o 

BOZP 

Nakládání shrnuté ornice, 

1x 
Řidič nákladního 

vozu 

Řidičský průkaz C, Profesní 

průkaz, Poučení o BOZP 
Dovoz a odvoz dozeru 

1x Obsluha dozeru 
strojnický průkaz, Poučení o 

BOZP 
Shrnutí ornice 

7x 
Řidič nákladního 

vozu 

Řidičský průkaz C, Profesní 

průkaz, Poučení o BOZP 
Odvoz zeminy na skládku 

1x 
Vedoucí 

pracovní čety 

Oprávnění, poučení o 

BOZP a proškolení 

Vytyčení výkopu polohově a 

výškově, Oplocení 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP 
Pomoc při oplocení, 

vytyčování, kácení stromů 

1x Dřevorubec Poučení o BOZP Kácení stromů 

1x 
Obsluha myčky 

automobilů 
Poučení o BOZP 

Čištění strojů při výjezdu ze 

staveniště 

5.2. Zřízení št ětovnicových st ěn Larsen 

Počet Název Kvalifikace  Úkol  

1x 

Obsluha 

automobilového 

jeřábu 

Řidičský a strojnický 

průkaz, Poučení o BOZP 

Zapatkování jeřábu, obsluha 

jeřábu a vibroberanidla 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP 

Pomoc při obsluze 

vibroberanidla, ukládání 

štětovnic 

1x 
Vedoucí 

pracovní čety 

Oprávnění Proškolení, 

Poučení o BOZP  
Ukládání štětovnic 

5.3. Výkop stavební jámy a rýh 

Počet Název Kvalifikace  Úkol  

1x 
Vedoucí 

pracovní čety 

Oprávnění Proškolení, 

Poučení o BOZP 

Kontrola polohy a výšky 

výkopu, navigace obsluhy 

rypadla 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Kontrola polohy a výšky 
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výkopu, ruční dokopávky 

7x 
Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, Profesní 

průkaz, Poučení o BOZP 
Odvoz zeminy na skládku 

1x Obsluha rypadla 

Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, Poučení o 

BOZP 

Těžení a nakládání zeminy 

1x 
Obsluha myčky 

automobilů 
Poučení o BOZP 

Čištění strojů při výjezdu ze 

staveniště 

5.4. Zřízení zařízení staveništ ě 

Počet Název Kvalifikace  Úkol  

1x 
Vedoucí 

pracovní čety 

Oprávnění Proškolení, 

Poučení o BOZP 

Kontrola polohy a výšky 

výkopu, navigace obsluhy 

rypadla 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP 
Kontrola polohy a výšky 

výkopu, ruční dokopávky 

7x 
Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, Profesní 

průkaz, Poučení o BOZP 

Odvoz zeminy na skládku, 

dovoz štěrku na staveniště 

1x 

Obsluha 

rypadlo-

nakladače 

Řidičský C nebo T a 

strojnický průkaz, Poučení o 

BOZP 

Těžení a nakládání zeminy 

a štěrku, zásyp výkopů 

1x 
Obsluha myčky 

automobilů 
Poučení o BOZP 

Čištění strojů při výjezdu ze 

staveniště 

1x 
Obsluha 

věžového jeřábu 

Řidičský a strojnický 

průkaz, Poučení o BOZP 

Stavba jeřábu, obsluha 

jeřábu 

2x 
Pomocník při 

stavbě jeřábu 

Poučení o BOZP, 

Proškolení 

Pomoc při stavbě věžového 

jeřábu 

1x Geotechnik 
Oprávnění Proškolení, 

Poučení o BOZP 
Statická zatěžovací zkouška 
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6. Stroje a pracovní pom ůcky 

Detailní informace jsou zpracovány v příloze A6 – Návrh strojní sestavy. 

6.1. Přípravné práce 

6.1.1. Strojní sestava 

- Motorová pila Husquarna135 E series 

- Sklápěč Tatra 815 NK S3 

- Pásový dozer CAT D6N LGP 

- Rypadlo-Nakladač CAT 422E 

6.1.2. Nástroje a ná řadí 

Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), krumpáč, lopata, rýč, 

ruční pila, kladivo, sekera, kleště, vytyčovací hřeby, pásmo, svinovací metr, libela 

6.1.3. Ochranné pracovní pom ůcky 

 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 

ochranné brýle a sluchátka 

6.2. Zřízení št ětovnicových st ěn Larsen 

6.2.1. Strojní sestava 

- Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl  

- Mobilní jeřáb Demag AC-30 

- Vibroberanidlo ICE Holland 416L 

6.2.2. Nástroje a ná řadí 

Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), vytyčovací hřeby, 

pásmo, svinovací metr, libela 
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6.2.3. Ochranné pracovní pom ůcky 

 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 

ochranné brýle a sluchátka 

6.3. Výkopové práce 

6.3.1. Strojní sestava 

- Rypadlo CAT M313D 

- Sklápěč Tatra 815 NK S3 

6.3.2. Nástroje a ná řadí 

Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), krumpáč, lopata, rýč, 

ruční pila, kladivo, sekera, kleště, vytyčovací hřeby, pásmo, svinovací metr, libela 

6.3.3. Ochranné pracovní pom ůcky 

 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 

ochranné brýle a sluchátka 

6.4. Zřízení zařízení staveništ ě 

6.4.1. Strojní sestava 

- Rypadlo-Nakladač CAT 422E 

- Sklápěč Tatra 815 NK S3 

- Vibrační válec Weber DVH600 

- Vibrační pěch Weber SRV 66 

6.4.2. Nástroje a ná řadí 

Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), krumpáč, lopata, rýč, 

ruční pila, kladivo, sekera, kleště, vytyčovací hřeby, pásmo, svinovací metr, libela 

6.4.3. Ochranné pracovní pom ůcky 

 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 

ochranné brýle a sluchátka 
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7. Pracovní postup  

7.1. Přípravné práce 

Z výstavby předchozího objektu (SO106) je již hotova část zařízení staveniště 

(kontejnery se sociálním zařízením, šatnami, kancelářemi pro stavbyvedoucího a 

mistra a myčka nákladních automobilů). Dále jsou provedeny staveništní rozvody el. 

energie, kanalizace a vody. Oplocení na jižní straně staveniště se zruší a použije 

k oplocení nového staveniště, které bude sestaveno po skrývce ornice. Staveniště pro 

SO107 se tak spojí s již zařízeným staveništěm SO106. Oplocení se provede z dílců 

Heras M200 o rozměrech 3500x2000 mm. Dílce se zasadí do betonových podstavců a 

vzájemně se sešroubují spojkami.  

Před zahájením samotných zemních prací se odstraní stromy na parcele. Poté se 

za pomocí pásového dozeru, rypadlo-nakladače a sklápěče shrne ornice o tloušťce 

300 mm, kdy 418 m3 ornice se ponechá na staveništi a uloží na skládku v jižní části 

staveniště. Zbytek zeminy se naloží a odveze a na skládku ve Zlíně – Mladcové. 

Použije se celkem 7 sklápěčů pro zajištění plynulého odvozu vytěžené zeminy. Pojezd 

dozeru je znázorněn v příloze C1 – schéma pojezdu dozeru. 

Po skrývce následuje stavba oplocení, vytyčení stavební jámy, místa pro stěnu ze 

štětovnic a inženýrských sítí, které se na staveništi nacházejí tj. vodovod a kanalizace. 

Tyto práce se vyměří za pomocí nivelačního přístroje a vyznačí se vyvápněním. 

7.2. Zřízení št ětovnicových st ěn Larsen 

Jeřáb Demag AC 30 se zapatkuje v místě dle přílohy C2 – Dosah mobilního jeřábu. 

Přivezené štětovnice Larsen VL 503 se složí z nákladního automobilu na skládku. Ze 

skládky se pak štětovnice odeberou pomocí vibroberanidla ICE Holland 416 L 

umístěného na jeřábu. Vibroberanidlo štětovnici uchopí, jeřáb přemístí na místo, 

přesně dané v projektové dokumentaci. Dělník zde štětovnici umístí do zámku 

předchozí, již zaražené štětovnice. Správně usazená štětovnice je pak zavibrována do 

hloubky 5,8 m. Po zavibrování celé stěny se jeřáb odpatkuje a odjede. 
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7.3. Výkop stavební jámy 

7.3.1. Etapa 1 

Za pomocí kolového rypadla CAT s rýpací lopatou EX se odtěží zemina do hloubky -

6,500 m. Jáma bude svahována se svahováním 1:0,5. V hloubce -3,500 m se  nechá 

vodorovná plocha o šířce 1,0 m. Vytěžená zemina se naloží na sklápěče Tatra a 

odveze se na skládku ve Zlíne – Mladcové. Pro plynulý provoz a co nejmenší prostoje 

se použije celkem 7 sklápěčů. Následně se vymění rýpací lopata EX za lopatu šířky 

450 mm určenou pro výkopy rýh a rýhy se vykopou. Pojezd rypadla je znázorněn 

v příloze C3 - Schéma výkopových prací – etapa 1 

7.3.2. Etapa 2 

Na kolové rypadlo se opět namontuje rýpací lopata EX a rypadlo dle přílohy C4 

- Schéma výkopových prací – etapa 2 vytěží zbytek jámy do hloubky -9,000 m. 

Svahování je opět 1:0,5. Zeminu rypadlo naloží přímo na sklápěč Tatra T813, který ji 

odveze na skládku ve Zlíně – Mladcové. Pro plynulý provoz bude využito 7 sklápěčů. 

Za pomocí rýpací lopaty bude proveden odkop do hloubky -9,720 m (viz. příloha). 

Zbytek rýh bude vykopán za pomocí lopaty pro hloubení rýh. Kolem stavební jámy se 

zřídí dřevěné zábradlí, na kterém budou každých 10 m viset cedule s nápisem 

„nebezpečí pádu do prohlubní“. 

 

obr. 1 Zna čka - nebezpe čí pádu do prohlubní 

7.4. Zřízení zařízení staveništ ě 

Po ukončení prací na výkopu jámy a rýh pro základové konstrukce vyměří geodet 

plochy pro skládky a vedoucí čety tyto hranice vyvápní. Rypadlem se vyhloubí jáma do 

hloubky 150 mm. Rypadlo-nakladač jámu zasype štěrkem a plocha se zhutní za 

pomocí vibračního válce.  
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Dále se v místě, kde bude stát věžový jeřáb, vykope jáma o rozměrech 5000x5000 

mm a hloubce 1,5 m. Jáma se také zasype štěrkem a následně zhutní. Štěrk bude 

ukládán vždy v tloušťkách max. 300 mm a následně zhutňován vibračním válcem a 

pěchem. Po zavibrování první vrstvy se udělá statická zatěžovací zkouška deskou. 

Jako protizávaží se použije rypadlo. Porovnají se výsledky s projektovou dokumentací 

a upraví se počet pojezdů válce tak, aby výsledná pevnost podkladu byla dostatečná. 

Následně bude na místě postaven věžový jeřáb Liebherr K65. 

Pomocí jeřábu se vytvoří zpevněná plocha z betonových panelů, která bude sloužit 

pro čištění systémového bednění. Současně bude instalována sedimentační nádrž a 

uzamykatelný sklad. 

8. Jakost a kontrola provedených prací 

8.1. Přípravné práce 

8.1.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace 

- Kontrola vyznačení hranice staveniště, inženýrských sítí, odběrných míst vody 

a el. energie 

- Kontrola materiálu na zhotovení oplocení 

- Kontrola dokumentů pracovníků 

- Kontrola technického stavu strojů 

8.1.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola provádění, hloubky a rovinnosti skrývky ornice 

- Kontrola uskladnění zeminy na skládce 

- Kontrola čistoty vozů odjíždějících ze staveniště 

- Kontrola technického stavu strojů – na konci směny 

8.1.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola provedení oplocení 

- Kontrola značek pověšených na oplocení 

- Kontrola skládky ornice 
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8.2. Beranění št ětovnicových st ěn 

8.2.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola předchozích prací 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola vytyčení míst pro štětovnice 

- Kontrola místa pro umístění autojeřábu 

8.2.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola dodržení směru beranění štětovnic a správného osazení do zámku 

předchozí štětovnice 

- Kontrola svislosti 

- Kontrola maximální teploty ložisek 

- Kontrola hloubky zaberanění 

- Kontrola technického stavu strojů na konci směny 

8.2.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola zaberanění štětovnic – tolerance ±150 mm 

- Kontrola svislosti 

- Kontrola správného osazení štětovnice do zámku předchozí 

8.3. Výkop stavební jámy a rýh 

8.3.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola zaberanění štětovnic – tolerance ±150 mm 

- Kontrola svislosti štětovnic 

- Kontrola správného osazení štětovnice do zámku předchozí 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola technického stavu strojů 

8.3.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola správného směru hloubení výkopů  
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- Kontrola hloubky během jednotlivých etap 

- Kontrola rovinnosti 

- Kontrola technického stavu strojů – na konci směny 

8.3.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola rovinnosti stavební jámy 

- Kontrola odvodnění stavební jámy 

8.4. Zřízení zařízení staveništ ě 

8.4.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola předchozích prací 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola technického stavu strojů 

8.4.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola hloubky a rozměrů výkopu 

- Kontrola zhutnění materiálu 

- Kontrola počtu pojezdů válce 

8.4.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola zhutnění štěrku 

- Kontrola rozměrů zpevněných ploch 

- Kontrola odvodnění 

 

O provedení všech kontrol se provede zápis do stavebního deníku. Podrobněji jsou 

kontroly zpracovány v části A5 - Kontrolní a zkušební plán. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví p ří práci 

Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy 

BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí 

podpisem v knize o školení BOZP. 

BOZP je podrobně zpracováno v části A7 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích 

9.1.1. Příloha č. 1 - Další požadavky na staveništ ě 

- Požadavky na zajištění staveniště 

- II. Zařízení pro rozvod energie 

- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

9.1.2. Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu 

zdraví p ři provozu a používání stroj ů a nářadí na staveništi 

- Obecné požadavky na obsluhu strojů 

- II. Stroje pro zemní práce 

- X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 

- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

- XV. Přeprava strojů 

9.1.3. Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní post upy 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- II. Příprava před zahájením zemních prací 

- III. Zajištění výkopových prací 

- IV. Provádění výkopových prací 

- V. Zajištění stability stěn výkopů 

- VI. Svahování výkopů 

- VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

9.2. Další legislativa 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

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

pracovní prostředí 
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

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

vyhl. č. 137/1998 Sb. a vyhl.č.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. 

doplněna 

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády 

č.441/2004 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

(změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 

10. Ekologie  

Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 

opatření ke snížení prašnosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle 

platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování 

odpadů. Vozidla budou pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena 

vanami pro zabránění vsakování oleje z aut v případě jeho úniku. Veškerý kovový 

materiál bude odvezen do místních sběrných surovin. 
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10.1. Zařazení dle katalogu odpad ů 

tab. 2 Katalog odpad ů – Výkopové práce 
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ZPŮSOB NAKL. 

S ODPADY 

SKLÁDKA ODPADŮ 

SUCHÝ DŮL - ZLÍN 

170504 
Stavební odpad – Zemina 

a kamení 
O 

ULOŽENÍ NA 

SKLÁDKY URČENÉ 

PRO JEDNOTLIVÉ 

DRUHY ODPADŮ 

POVOLENÉ A 

ZKOLAUDOVANÉ 

130206 
Syntetické motorové, 

převodové a mazací oleje 
N 

200301 Směsný komunální odpad O 

 

Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny do vany, kterou vždy při 

odstavení stroje strojník vloží pod stroj. Při kontaminaci zeminy se musí použit havarijní 

souprava. Odpady třídy 17 budou odvezeny na skládku ve Zlíně – Mladcové. Odpad 

třídy 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz zajistí Technické služby Zlín 

10.2. Legislativa 

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

- Vyhláška č.381/2001 Sb, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší) 

- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
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1. Obecné informace 

1.1. Obecné informace o stavb ě 

Název stavby: Bytový dům Zlín, Jižní svahy 

Místo stavby:  Zlín, Jižní svahy, parcelní číslo 2144/79 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor:  Manag a.s. 

   Zarámí 92, Zlín 760 01 

Zhotovitel:  Ateliér 91 spol. s r.o. 

   Bartošova 16, Zlín 760 01 

Projektant:  Ing. Jiří Sýnek 

   Architektonická a realizační kancelář Ateilér 91 spol. s r.o. 

Cena objektu:  55 mil. Kč bez DPH 

Termíny:  Zahájení prací na spodní stavbě únor 2013 

   Dokončení prací na spodní stavbě srpen 2013 

1.2. Obecné informace o objektu 

1.2.1. Umíst ění objektu 

Bytový dům se nachází ve Zlíně – Jižních svazích mezi hlavní silnicí Okružní a 

centrálním parkem – Valachův Žleb. Parcela je ve svahu, který směřuje k západu. 

Příjezd k domu je z ulice Zelinova, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem . Bytový dům 

doplní již hotovou zástavbu v sousední ulici Plesníkova. Řešený objekt (SO 107) se 

nachází na jižní straně parcely. Parcela je zatravněná s nízkou výškou porostu (cca 30 

cm).  

Staveniště se nachází v katastrálním území města Zlína na stavební parcele číslo 

2144/79, kterou vlastní statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40. Hranice parcely 

tvoří na východní straně biokoridor. 

1.2.2. Prostorové uspo řádání 

Jedná se o pětipodlažní podsklepený bytový dům s ustupujícím pátým podlažím.  

Z toho 2 podlaží jsou podzemní. Sestává se ze dvou sekcí (A, B), každá 

půdorysných rozměrů 15,0 x 20,0 m s dvaceti bytovými jednotkami různých kategorií, 
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rozdilatovené objektovou dilatací. SO107 má spolu s SO106 podzemní stání pro 62 

osobních automobilů, do kterých se vstupuje z třetího podzemního podlaží. 

1.3. Výkopové práce 

Podlaha 3. a 2.PP bude z větší části založena na rostlé zemině, z menší části na 

podsypech, které budou hutněny po vrstvách max.300 mm na hodnotu Edef2 = 45 MPa. 

Podlaha 1.PP je založena jen na podsypech se stejným technologickým postupem 

řešení. Pro betonování konstrukce 3.PP nutno provést sníženou výkopovou jámu se 

svahováním. Okolo objektu bude provedena trvalá drenáž ø100 drenážními trubkami 

OPTI-DRÄM (od firmy ACO) ve dvou úrovních (úroveň založení 3.PP a 2.PP), svedená 

do drenáže, vedoucí podél objektu garáží PP2. V rozích bude napojována pomocí 

šachet OPTI-CONTROL (od stejné firmy). Drenáž bude uložena do štěrkového lože, 

obsyp bude proveden pískem zrnitosti 8/16. Štěrk a písek od okolní zeminy bude 

oddělen geotextilií. 

Objekt je založen na vyztužených základových pasech a železobetonové uzavřené 

konstrukci 3.PP z betonu C 20/25. Základová deska podlahy 2. a 1.PP tl. 120 mm 

z betonu C 20/25 vyztužená sítí bude monoliticky spojena s pasy. Při realizaci základů 

je nutno chránit základovou spáru před nepříznivými klimatickými vlivy, především před 

zaplavením vodou a nadměrným vysoušením, popř. namrznutím. Základová spára 

musí být převzata geologem nebo statikem. Základové pasy jsou s ohledem na způsob 

založení objektu víceúrovňové tak, aby byla zajištěna stabilita konstrukce bez 

přitěžování snížených částí objektu, popř. objektů okolních (především objektu garáže 

PP2) a bylo zajištěno umístění základové spáry v rostlé zemině. V zámrzné hloubce 

jsou základy částečně zateplené STYRODUREM CS 3035 tl. 100 mm. 

1.4. Izolace proti vod ě – spodní stavba 

Bytový dům se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem, takže není třeba 

zvýšená ochrana. V rámci hydroizolace spodní stavby (tlaková izolace) je navržena 

hydroizolační fólie PENEFOL 750 tl. 2 mm chráněná z obou stran geotextilií (min. 500 

g/m2). Na svislých stěnách je tato izolace chráněna deskami STYRODUR 3035 CS 

(bodově lepit) – při zásypu je nutno zajistit výše uvedenou tepelnou izolaci tak, aby se 

nepohybovala. Svislá izolace musí být ukončena min. 300 mm nad upraveným 

terénem, po výšce bude mechanicky kotvena. Izolace bude doplněna o trvalý drenážní 
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systém, pro jehož zlepšení bude proveden obsyp objektu vyosévkami v šířce 300 mm 

se separační vrstvou geotextilie (min. 500 g/m2) mezi zeminou a obsypem. 

2. Materiály 

2.1. Etapa 1 - Železobetonové pasy a deska 

2.1.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Zemina Třída těžitelnosti 4, 1800 kg/m3 63,47 m3 114,23 t 

Podkladní 

beton 
Beton prostý, C-/7,5 (B7,5) 48,82 m3 - 

Bednění Desky Doka Frami Xlife 198,5 m2 - 

 Děrovaný kotevní pás 2ks/deska - 

 Plochá kotva a svorník 2ks/deska - 

 Rychloupínač 2ks/spoj - 

 Dřevěný hranol - - 

 Vnitřní ocelové rohy 36 ks - 

 Univerzální deska 21 ks - 

 Kotevní matka s podložkou 84 ks - 

 Upínač pro vyrovnání - - 

 Upínací kolejnice - - 

Armokoše 12mm, ocel 10 505 - 5,22 t 

Podložky Distanční - - 

Beton C 20/25 (B25) 83,11m3 - 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která jej spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění.  

 

Označení Pasu  Obvod*výška  Celkem m 2 bednění 

1, 2, 3, 4 50,43*0,75 37,82 

5 17,62*0,45 7,93 

6 10,60*0,45 4,77 

7 7,58*0,45 3,41 
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8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 18 
(95,69+8,2+12,22+17,32)*0,75 100,08 

13 11,35*0,45 5,11 

19, 20 52,5*0,75 39,38 

CELKEM  198,48 

 

Označení Pasu  Obvod*v ýška  Celkem m 3 betonu  

1 1*2,955*0,6 1,77 

2 0,9*11,450*0,6 6,18 

3 1,2*4,560*0,6 3,28 

4 4,35*1,2*0,6+1,2*1*0,6 3,85 

5 4,81*4,0*0,4 7,70 

6 2,75*2,55*0,4 2,81 

7 1,29*2,5*0,4 1,29 

8 7,77*1,825*0,6 8,51 

9 4,5*0,6*0,6 1,62 

10 6,6*0,8*0,6 3,17 

11 0,7*12,175*0,6 5,11 

12 1,5*4,76*0,6 4,28 

13 2,975*2,7*0,4 3,21 

14 1,2*5,76*0,6 4,15 

15 1,85*0,6*0,6+2,85*0,6*0,6 1,69 

16 1,2*8,9*0,6 6,41 

17 5,05*,077*0,6+3,75*0,43*0,6 1,20 

18 1*5,025*0,6 3,02 

19 1*2,975*0,6 1,79 

20 0,9*22,37*0,6 12,08 

CELKEM 15,00+68,11 83,11 
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2.1.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D - 

Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K 1x Man TGS 6x4 BL 

Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K 1x Man TGS 6x4 BL 

Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 

XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 

Určení počtu autodomícháva čů beton C -/7,5 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 48,82

9,0 = 5,42 = 6	�í � 

Určení počtu autodomícháva čů beton C 20/25 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 83,11

9,0 = 9,23 = 10	�í � 

Určení počtu autodomíchava čů pot řebných pro plynulý provoz 

Rychlost pumpy čerpadla betonu 2,3 m3/min, rychlost pumpy autodomíchávače 

0,4 m3/min, objem autodomíchávače 9 m3, doba jízdy 6 minut, čas plnění 

domíchávače 5 min, jízda po staveništi 1 min.  

 

1"�
.� = 5č	�ů = 1 + 6 + 5 + 6 + 1 = 19�!� 

 

0�č�	���í1ℎá�	čů = č	�	�		1��ě
č	�	�		��	��ě = 19

22,5 = 0,84 = 2		.�����í1ℎá�	č 

2.1.3. Skladování 

Armokoše budou uskladněny na zpevněné odvodněné ploše, všechny koše budou 

viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 

Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 

uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 

podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěmi stahovacími páskami. První sváže 

podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady.  



61 

 

2.1.4. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Bednění Desky Doka Frami Xlife 101,43 m2 - 

 Odbedňovací roh Framax I 8ks - 

 Plochá kotva a svorník 2ks/deska - 

 Rychloupínač 2ks/spoj - 

 Dřevěný hranol - - 

 Vnitřní ocelové rohy 12 ks - 

 Univerzální deska 3 ks - 

 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 

 Upínač pro vyrovnání - - 

 Upínací kolejnice - - 

Kari sítě 5mm, oka 100/100, KD35 - 1,62 t 

Podložky Distanční - - 

Beton C 20/25 (B25) 39,49m3 - 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění.  

 

Označení Pasu  Obvod*výška  Celkem m 2 bednění 

21, 22, 23 25,78*0,75 19,34 

24, 26 31,8*0,45 14,31 

25 8,2*1,80 14,76 

27 (11,35+8)*1,20 23,22 

28, 29, 29, 30, 31 (33,74+6,01)*0,75 29,81 

CELKEM  101,43 

 

Označení Pasu  Obvod*výš ka Celkem m 3 betonu  

21 2,005*0,7*0,6*2+2,4*0,7*0,6*2 3,70 

22 0,9*5,25*0,6 2,84 

23 1,8*0,955*0,6 1,03 

24 
(4*2+2,75*(2,125*2,950)+1,05*2,95-

2,75*2,55)*0,4 
8,53 

25 2,75*0,35*1,58*2+1,95*0,35*1,58*2 5,20 

26 (6,12*2,5-0,875*0,484)*0,4 5,96 
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27 
2,975*0,275*0,6+2,975*0,525*0,6+1,9

*0,5*0,6+1,9*0,525*0,6 
2,60 

28 1,8*0,9*0,6+0,105*1,05*0,6 1,04 

29 5,25*0,9*0,6 2,84 

30 2,005*0,7*0,6*2+2,4*0,7*0,6*2 3,07 

31 0,9*3,51*0,6+1*0,3*0,6 2,08 

CELKEM  39,49 

 

2.1.5. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -stav eništní  

Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 

XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 

Karisítě 1x Jeřáb Liebherr 65K 1x Man TGS 6x4 BL 

Určení počtu autodomícháva čů beton C 20/25 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 39,49

9,0 = 4,39 = 5	�í � 

2.1.6. Skladování 

Armokoše budou uskladněny na zpevněné a odvodněné ploše, všechny koše 

budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 

Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 

uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 

podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěmi stahovacími páskami. První sváže 

podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady. Většina desek 

bude přímo odebírána z předchozí etapy bednění a znovu použita. 
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2.2. Etapa 3 – Svislé st ěny 3.PP 

2.2.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Zdivo Cihla plná pálená 128,76 m2 22,62 t 

Malta MVC 2,5 3,1 m3 4,96 t 

Hydroizolace Penefol 750, tl. 2,0 mm 
194,97*1,1 = 

215,0 m2 
- 

Geotextilie Geofiltex 73-siltex, 500 g/m2, vodorovná 
389,94*1,1 = 

428,9 m2 
- 

Tep. Izol. XPS styrodur 3035 CS 1265x615x50 138,41 m2 - 

Bednění Desky Doka Frami Xlife 127,76 m2 - 

 Odbedňovací roh Framax I 4ks - 

 Rychloupínač 2ks/spoj - 

 Dřevěný hranol - - 

 Vnitřní ocelové rohy 4 ks - 

 Univerzální deska 3 ks - 

 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 

 Upínač pro vyrovnání - - 

 Upínací kolejnice - - 

 Opěrná koza Variábel  2ks na 1,5 m - 

Podložky Distanční pro výztuž - - 

Beton C 20/25 (B25) 38,63m3 - 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění 

 

Označení zdi  Obvod*výška  Celkem m 2 bednění 

31 29,97*3,0 89,91 

32 4,96*3,0 14,88 

33 4,06*2,4 9,75 

34 2,45*2,7 6,60 

35 2,45*2,7 6,60 

CELKEM  127,76 m2 bednění 
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Označení zdi  Obvod*výška  Celkem m 2 zdiva  

31 26,8*3,27 87,64 

32 4,96*3,27 16,22 

33 4,06*2,78 11,28 

34 2,45*2,78 6,81 

35 2,45*2,78 6,81 

CELKEM  128,76 m2 zdiva  

Spot řeba na m 2 45 ks/m 2 5800 ks 

Spot řeba malty na m 2 24 l/m 2 3100 l = 3,1 m 3 

 

Označení zdi  Délka*výška*ší řka Celkem m 3 betonu  

31 26,8*3,27*0,3 26,29 

32 4,96*3,27*0,3 4,86 

33 4,06*2,78*0,3 3,38 

34 2,45*2,78*0,3 2,04 

35 2,45*2,78*0,3 2,04 

CELKEM  38,63 m3 betonu  

2.2.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Zdivo 1x Jeřáb Liebherr 65K, ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

Hydroizolace Ruční kolečkem 1x Man TGS 6x4 BL 

Geotextilie Ruční kolečkem 1x Man TGS 6x4 BL 

Tepelná izolace Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 

XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 
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Počet palet zdiva na voze 

0�č�	�	
� = 1
��	1!ℎ

	1!ℎ
	�		�	
�ě = 5800

253 = 22,9 = 23	�	
� 

 

- Rozměrové omezení 15 palet – 2 jízdy po 12 a 11 paletách 

- Hmotnostní omezení 14500 kg – 987*12=11884 – vyhovuje 

Počet rolí hydroizolace 

0�č�	)�
í = 1
��	�2
	1
��	�	)�
! =

215,0
30 = 7,2 = 8	)�
í 

Počet balení tepelné izolace 

0�č�	�	
�í = 1
��	�2
	1
��	�	�	
�í =

138,41
6 = 23,6 = 24	�	
�í 

Určení počtu autodomícháva čů beton C 20/25 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 38,63

9,0 = 4,29 = 5	�í � 

2.2.3. Skladování 

Armokoše budou uskladněny na zpevněné a odvodněné ploše, všechny koše 

budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 

Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 

uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 

podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěma stahovacími pásky. První sváže 

podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady. Většina desek 

bude přímo odebírána z předchozí etapy bednění a znovu použita. 

Zdivo bude skladováno na paletách o rozměrech 1,2x0,8 m. Na paletě o hmotnosti 

987 kg bude celkem 253 cihel. 

Hydroizolace bude chráněna před mechanickým poškozením a styku s organickými 

rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role budou skladovat v leže.  

Geotextilie bude uskladněna v suchém prostoru, bez výrazných teplotních výkyvů, 

tj. ve skladu materiálů. Je možné jej stohovat a to naležato v maximálně pěti vrstvách 

na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. 
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2.3. Etapa 4 – Dobetonávka železobetonových pas ů 

2.3.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Bednění Desky Doka Frami Xlife 37,48 m2 - 

 Rychloupínač 2ks/spoj - 

 Dřevěný hranol - - 

 Kotevní matka s podložkou - - 

 Upínač pro vyrovnání - - 

 Upínací kolejnice - - 

Podložky Distanční pro výztuž - - 

Beton C 20/25 (B25) 15,23 m3 - 

Překližka Překližka na atypická místa bednění 10 m2  

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění 

 

Označení pasu  plocha*výška  Celkem m 3 betonu  

36 1,8*0,6 1,08 

37 1,75*0,6 1,05 

38 2,1*0,6 1,26 

39 1,72*0,6 1,03 

40 4,75*0,7 3,33 

41 5,13*0,6 3,08 

42 1,44*0,6 0,86 

43 1,23*1,1 1,35 

44 2,19*1,0 2,19 

CELKEM  15,23m3 betonu  

 

Označení pasu  obvod*v ýška  Celkem m 2 bednění 

36 4*0,75 3,0 

37 2*1,75*0,75 2,63 

38 2*1,75*0,75 2,63 

39 3,755*0,75 2,81 

40 2*1*0,75+2*1*3,3 8,1 
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41 2*1,6*0,75+2*1*3,3 9,0 

42 2*1,6*0,75 2,4 

43 2*1,45*0,75 2,18 

44 2*2,45*0,6+2*0,6*1,5 4,74 

CELKEM  37,48 m2 bednění 

 

2.3.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 

XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 

Určení počtu autodomícháva čů beton C 20/25 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 15,23

9,0 = 1,69 = 2	�í �" 

2.3.3. Skladování 

Armokoše budou uskladněny na zpevněné odvodněné ploše, všechny koše budou 

viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 

Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 

uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 

podkladky. Při převozu budou desky svázány stahovacími páskami, které svážou 

podkladek se spodní deskou a dále pak všechny desky dohromady. 

2.4. Etapa 5 – Železobetonové základové st ěny a pasy 

2.4.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Bednění Desky Doka Frami Xlife 577,67 m2 - 

 Rychloupínač - - 

 Dřevěný hranol - - 

 Vnitřní ocelové rohy 4 ks - 
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 Kotva -  

 Univerzální deska 3 ks - 

 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 

 Upínač pro vyrovnání - - 

 Upínací kolejnice - - 

Opěry Vyrovnávací opěra frami 260 Max po 1,2 m - 

 Betonový panel + expreskotva Max po 1,2 m  

Podložky Distanční pro výztuž - - 

Beton C 20/25 (B25) 421,32m3 - 

Armatura Armokoše - - 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která jej spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění. 

 

Označení Pasu, zdi  Obvod*výška  Celkem m 2 bednění 

45 31,65*2,4 75,96 

46 11,25*1,5 16,87 

47 15,47*0,75 11,6 

48 5,81*0,75 4,35 

49 2*5,2*0,75 7,8 

50 (1,425+1,25)*2,7 7,22 

51 11,1*3,3 29,97 

52 2,2,18*2,4 5,32 

53 10,25*2,4 24,6 

54 2*4,8*2,7 25,92 

55 2,5,5*2,7 6,89 

56 2*5,25*0,75 7,88 

57 2*4,5*0,75+1,5*2,7 10,8 

58 (5,2-0,7)*2,7 12,15 

59 (4,92-0,8)*2,7 11,12 

60 (5,2-0,7)*2,7 12,15 

61 (10,07-1,2)*2,7 23,95 

62 (3,9-0,35)*2,7 9,59 

63 7,67*2,7 20,71 

64 (8,21-1,2-0,775)*2,7 16,83 

65 51,1*2,4 122,64 
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66 11,95*0,75 8,96 

67 (2,6*2,4+1,82*0,75) 7,6 

68 2,6*2,7 7,02 

69 33,24*2,7 89,74 

CELKEM  577,67 

 

Označení Pasu, zdi  plocha*výška  Celkem m 3 betonu  

45 5,42*1,95 10,57 

46 3,86*1,25 4,82 

47 6,74*0,6 4,04 

48 3,46*0,6 2,08 

49 6,24*0,6 3,74 

50 2,13*2,67 5,69 

51 2,97*3,27 9,71 

52 0,76*2,67+1,86*2,67 7,00 

53 1,68*2,67 4,49 

54 1,92*2,55 4,90 

55 0,65*2,55 1,66 

56 7,7*0,6+1,87*2,55 9,39 

58 1,33*2,55 3,39 

59 1,32*2,55 3,37 

60 1,33*2,55 3,39 

61 3,21*0,6+1,38*2,55 5,46 

62 0,56*2,55 1,43 

63 1,09*0,6+0,83*2,55 2,77 

64 1,49*0,6+1,99*2,55 5,97 

65 88,2*1,95 171,99 

66 4,14*1,25 5,18 

67 0,5*0,6+1,21*2,55 3,39 

68 0,4*2,55 1,02 

69 57,22*2,55 145,91 

CELKEM  421,32 
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2.4.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Zemina odvezená 1x Rypadlo CAT M313D - 

Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K 2x Man TGS 6x4 BL 

Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 

XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 

Určení počtu autodomícháva čů beton C 20/25 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 421,32

9,0 = 46,81 = 47	�í � 

2.4.3. Skladování 

Armokoše budou uskladněny na zpevněné odvodněné ploše, všechny koše budou 

viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 

Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 

uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 

podkladky. Při převozu budou desky svázány stahovacími páskami, které svážou 

podkladek se spodní deskou a dále pak všechny desky dohromady. Drobný materiál 

bude v kontejnerech uložených na zpevněné ploše skládky nebo v krytém skladu. 

2.5. Etapa 6 – Instalace vodorovné kanalizace, zásy p 

2.5.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Kanalizace HT DN 125 x 3,1 mm 141,73 m  

Odvodnění Trubka PVC-U OptiDran DN 100mm 182,26  

 Zátka PVC 100 mm 10 ks  

 Šachta drenážní PP Maincor DN 315/80/110 23 ks  

Geotextilie Geofiltex 73-siltex 500 g/m2 400,98 m2  

Zásyp Štěrkopísek frakce 0-32 C 451,93 m3  

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění 
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Označení zásypu  plocha*výška  Celkem m 3 štěrku  

1 3,9*2,65 10,33 

2 11,54*2,65+9,32*0,6+21,33*0,15 41,92 

3 10,81*0,6+24,31*0,15 21,35 

4 5,22*2,65+4,15*0,6+6,4*0,15+1,54*1,35 16,39 

5 4,16*,015 0,62 

6 1,53*2,65+1,7*0,6+0,6*1,35 5,36 

7 1,32*1,35+5,19*0,15 4,81 

8 (8,11-1,99)*0,6+1,99*0,15 3,97 

9 1,16*2,65+4,58*0,6+2,5*1,35 9,15 

10 3,68*2,65+9,73*0,6+12,17*0,15 18,21 

11 (18,17-8,77)*0,6+8,77*0,15 7,28 

12 14,2*2,65+2,53*0,6+2,46*0,6+6,41*0,15 58,73 

13 4,85*0,6+6,79*0,15+8,64*3,32 54,78 

14 5,75*3,32 19,09 

15 20,56*2,65 48,18 

16 4,13*2,65 9,33 

17 5,61*2,65 12,70 

18 2,54*2,65+14,9*0,15+5,2*0,6 62,95 

19 12,17*2,65+3,38*0,6+15,72*0,15 38,00 

20 3,9*2,65 8,81 

CELKEM  451,93 

 Koeficiet nakyp ření 1,2 542,32 

 

2.5.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Štěrk Ruční, pásový dopravník 2x Sklápěč Tatra T618 NK S3 

Potrubí Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

Odvodňovací potr. Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

 

Určení objemu št ěrku, kterou skláp ěč může převézt 

� = �������	��
á�ěč
����. ℎ�������	š�ě)�. = 10000

2664 = 3,75�& 
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Určení počtu jízd ze stavebnin na staveništ ě 

� = ����	�ř!� �éℎ�	š�ě)�.
����	š�ě)�.	�		1	��)�ě	 = 542,32

3,75 = 144,6 = 145	�í � 

2.5.3. Skladování 

Štěrk nebude speciálně uskladněn, bude vždy vysypán u dopravníku, kde ho 

dělníci spolu se smykovým nakladačem pomocí dopravníku přesunu na místu určení. 

Všechno potrubí včetně příslušenství bude uskladněno na zpevněné ploše skládky. 

 

2.6. Etapa 7 – Betonáž základové desky, st ěny a sloupu 

2.6.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Podložky Distanční pro výztuž - - 

Beton C 20/25 (B25) 195,46 m3 - 

Armatura Kari sítě oko 100mm - - 

Bednění Desky Doka Frami Xlife 95,96 m2 - 

 Rychloupínač 2ks/spoj - 

 Dřevěný hranol - - 

 Vnitřní ocelové rohy 4 ks - 

 Univerzální deska 3 ks - 

 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 

 Upínač pro vyrovnání - - 

 Upínací kolejnice - - 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění 

 

Označení zásypu  plocha*výška  Celkem m 3 betonu  

1 121,554*0,12 14,58 

2 81,647*0,12 9,80 

3 95,224*0,12 11,42 

4 118,853*0,12 14,26 

70 56,62*2,55 144,381 
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71 0,4*2,55 1,02 

CELEKEM  195,46 

 

Stěna obvod*výška Celkem m 2 desek 

70 32,94*2,7 88,94 

71 2,6*2,7 7,02 

CELKEM  95,96 

Bednění ŽB desky již bylo namontováno v předchozích etapách. 

2.6.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Kari sítě 1x Jeřáb Liebherr 65K, ručně - 

Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 

XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 

 

Určení počtu autodomícháva čů beton C 20/25 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 195,46

9,0 = 21,72 = 22	�í � 

 

2.7. Etapa 8 –Přízdívka, Svislé st ěny 

2.7.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Zdivo Cihla plná pálená 89,1 m2 15,64 t 

Malta MVC 2,5 2,14 m3 3,42 t 

Hydroizolace Penefol 750, tl. 2,0 mm 
89,1*1,1 = 

98,0 m2 
- 

Geotextilie Geofiltex 73-siltex, 500 g/m2, vodorovná 
178,2*1,1 = 

196,02 m2 
- 

Tep. Izol. XPS styrodur 3035 CS 1265x615x50 98,0 m2 - 

Bednění Desky Doka Frami Xlife 204,0 m2 - 
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 Rychloupínač 2ks/spoj - 

 Dřevěný hranol - - 

 Univerzální deska 3 ks - 

 Kotevní matka s podložkou 12 ks - 

 Upínač pro vyrovnání - - 

 Upínací kolejnice - - 

 Opěrná koza Variábel  2ks na 1,5 m - 

Podložky Distanční pro výztuž - - 

Beton C 20/25 (B25) 44,44 m3 - 

Armatura Armokoše - - 

Konkrétní počty a rozměry desek upřesní firma Doka, která je spočítá pomocí 

programu na výpočet bednění 

 

Označení zdi  Obvod*výška  Celkem m 2 zdiva  

72 15,0*2,97 44,55 

74 15,0*2,97 44,55 

CELKEM  89,1 m2 zdiva  

Spot řeba na m 2 45 ks/m 2 4010 ks 

Spot řeba malty na m 2 24 l/m 2 2138 l = 2,14 m 3 

 

Označení zdi  Obvod*výška  Celkem m 2 bednění 

72 15,36*3,2 46,08 

74 15,36*3,2 46,08 

73 2*18,63*3,2 111,84 

CELKEM  204,00 m2 bednění 

 

Označení zdi  Obsah*výška  Celkem m 2 betonu  

72 4,52*3,04 13,74 

74 4,52*3,04 13,74 

73 5,58*3,04 16,96 

CELKEM  44,44 m3 betonu  
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2.7.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Zdivo 1x Jeřáb Liebherr 65K, ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

Hydroizolace 1x Ruční kolečkem 1x Man TGS 6x4 BL 

Geotextilie Ruční kolečkem 1x Man TGS 6x4 BL 

Tepelná izolace Ruční 1x Man TGS 6x4 BL 

Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Armokoše 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 

XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 

Počet palet zdiva na voze 

0�č�	�	
� = 1
��	1!ℎ

	1!ℎ
	�		�	
�ě = 4010

253 = 15,84 = 16	�	
� 

 

- Rozměrové omezení 15 palet – 2 jízdy po 8 paletách 

- Hmotnostní omezení 14500 kg – 987*8=11884 – 7896 kg 

Počet rolí hydroizolace 

0�č�	)�
í = 1
��	�2
	1
��	�	)�
! =

98,0
30 = 3,26 = 3	)�
	( �"��	(0,8	)�
)	 	�ř�1ℎ� í	�	�") 

Počet balení tepelné izolace 

0�č�	�	
�í = 1
��	�2
	1
��	�	�	
�í =

98,0
6 = 16,33 = 17	�	
�í 

Určení počtu autodomícháva čů beton C 20/25 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 44,44

9,0 = 4,93 = 5	�í � 

2.7.3. Skladování 

Armokoše budou uskladněny na zpevněné a odvodněné ploše, všechny koše 

budou viditelně označeny štítkem a budou položeny na dřevěných podkladcích. 
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Bednění bude také uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky budou 

uskladněny do max. výšky 1,0 m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné 

podkladky. Při převozu budou desky svázány dvěma stahovacími pásky. První sváže 

podkladek se spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady. Většina desek 

bude přímo odebírána z předchozí etapy bednění a znovu použita. 

Zdivo bude skladováno na paletách o rozměrech 1,2x0,8 m. Na paletě o hmotnosti 

987 kg bude celkem 253 cihel. Palety budou umístěny na vybetonované desce. 

Hydroizolace bude chráněna před mechanickým poškozením a styku s organickými 

rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role budou skladovat v leže.  

Geotextilie bude uskladněna v suchém prostoru, bez výrazných teplotních výkyvů, 

tj. ve skladu materiálů. Je možné jej stohovat a to naležato maximálně v pěti vrstvách 

na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. 

 

2.8. Etapa 9 – Zásyp, hutn ění, ŽB deska 

2.8.1. Výkaz vým ěr 

Název Materiál  Množství  Hmotnost  

Beton C20/25 (B25) 12,42 m3  

Zásyp Štěrkopísek frakce 0-32 C 282,9 m3  

Bednění Desky Doka Frami Xlife 100,62 m2  

Opěry Vyrovnávací opěra frami 260 Max po 1,2 m  

 Betonový panel + expreskotva Max po 1,2 m  

 

Zásyp  Plocha*výška  Celkem m 3 štěrku  

1 37,42*3,15 117,87 

2 37,42*3,15 117,87 

  235,75 

CELKEM Koeficient nakyp ření 1,2 282,90 m3 štěrku  

 

Deska Plocha*výška  Celkem m 3 betonu  

1 41,41*0,15 6,21 

2 41,41*0,15 6,21 

CELKEM  12,42 m3 betonu  
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2.8.2. Doprava 

Název Doprava vnitro -staveništní  Doprava mimo -staveništní  

Štěrk Ruční, pásový dopravník 2x Sklápěč Tatra T618 NK S3 

Bednění 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Karisítě 1x Jeřáb Liebherr 65K - 

Beton 
1x Čerpadlo bet směsi Cifa K36 

XZ 
1x Autodomíchávač Cifa SL9 

Určení počtu jízd ze stavebnin na staveništ ě 

� = ����	�ř!� �éℎ�	š�ě)�.
����	š�ě)�.	�		1	��)�ě	 = 282,9

3,75 = 75,44 = 76	�í � 

Určení počtu autodomícháva čů beton C 20/25 

0�č�	���í1ℎá�	čů = 3
���é	���ž���í	����.
4���	����ℎ�	���í1ℎá�	č = 12,42

9,0 = 1,38 = 2	�í �" 

 

3. Předání pracovišt ě 

3.1. Předání pracovišt ě před základovými konstrukcemi 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu čety základových prací. Předá se 

projektová dokumentace základů a půdorys 3.PP. Proběhne prohlídka staveniště, na 

které se ujistí, že byly předchozí práce dokončeny v požadované kvalitě. Musí být 

dokončena skrývka ornice, zaberanění štětovnic a veškeré výkopové práce, to 

znamená výkop stavební jámy ve dvou úrovních (-6,500 a -9,000m) a výkopy rýh. Dále 

musí být zřízeno zařízení staveniště, konkrétně zpevněné plochy pro uskladnění 

systémového bednění Doka a armokošů a sestaven věžový jeřáb. Proběhne vstupní 

kontrola dle KZP – zemní práce. O všem výše zmíněném se provede zápis do 

stavebního deníku. 
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4. Pracovní podmínky 

4.1. Vybavenost staveništ ě 

Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně na 220, 380 V, která 

bude napojena na stávající elektrické vedení. Rozvod vody bude napojen na veřejnou 

vodovodní síť. Hygienické zázemí pro zaměstnance bude zajištěno prostřednictvím 

kontejnerů se sprchami a WC. Stavbyvedoucímu bude k dispozici kancelář s vlastním 

sociálním zařízením. Bezpečnostní osvětlení staveniště bude umístěno na stožárech a 

bude opatřeno časovým spínačem. Staveniště bude celou dobu opatřeno plotem výšky 

2,0 m, tak aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení, strojů a osob. Při výjezdu ze 

stavby bude instalována myčka nákladních automobilů, aby nedocházelo ke znečištění 

komunikace. 

4.2. Základové práce 

Teplota během betonáže nesmí klesnout pod 5°C. M ěří se průměrná teplota 3x 

denně tj. v 6:00, 12:00 a 18:00. Pokud teplota klesne pod 5°C musí být beton ochrán ěn 

proti promrznutí např. zakrytím folii nebo geotextilií. V případě betonáže pod 5°C bude 

použita teplá záměsová voda nebo přísady. Stejně tak se musí beton chránit proti 

vysokým teplotám, tj. teplotám vyšším jak 25 °C. V takovém případě musí být beton 

chráněn geotextilií a musí být dostatečně kropen vodou. Práce budou přerušeny při 

hustém dešti nebo bouřce. 

4.3. Instruktáž pracovník ů 

Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými v daném odvětví a budou 

podrobeni instruktáži, kde také podepíší prohlášení o seznámení s danou 

problematikou. Bude provedeno školení o BOZP. Veškeré stavební práce budou 

provedeny v souladu s platnými normami a požadavky investora. Všichni pracovníci na 

stavbě budou proškoleni vedoucím čety o tom, kde se mohou napojit na elektrickou síť, 

kde mohou čerpat vodu, kde naleznou jim přidělené hygienické zázemí (sprchy, WC) a 

kde budou umístěny nádoby pro tříděný odpad. 
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5. Personální obsazení 

5.1. Etapa 1 - Železobetonové pasy a deska 

Počet Název Kvalifikace  Úkol  

1x 
Vedoucí pracovní 

čety - betonář 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Koordinace stavby bednění, 

betonáže, hutnění betonu 

3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 
Stavba bednění 

3x Vazač 

Vazačský průkaz, 

proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Ukládání betonu, obsluha 

vibrátoru 

2x 
Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz armokošů, Dovoz 

bednění 

1x 
Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 

2x 
Řidič auto-

domíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého betonu 

5.2. Etapa 2 - Železobetonové pasy a deska 

Počet Název Kvalifikace  Úkol  

1x 
Vedoucí pracovní 

čety - betonář 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Koordinace stavby bednění, 

betonáže, hutnění betonu 

3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 
Stavba bednění 

3x Vazač 

Vazačský průkaz, 

proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

3x Betonář Oprávnění, Poučení o Ukládání betonu, obsluha 
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BOZP, Proškolení vibrátoru 

1x 
Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 

2x 
Řidič auto-

domíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého betonu 

 

5.3. Etapa 3 – Svislé st ěny 3.PP 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x 
Vedoucí pracovní 

čety - betonář 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Koordinace stavby bednění, 

betonáže, hutnění betonu 

3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 
Stavba bednění 

3x Vazač 

Vazačský průkaz, 

proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Ukládání betonu, obsluha 

vibrátoru 

1x 
Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 

2x 
Řidič auto-

domíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého betonu 

2x Zedník 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Zdění přizdívky, Výroba 

malty, 

1x Pomocný dělník Poučení o BOZP Podavač materiálu 

2x 
Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz izolace, geotextilie, 

cementu, písku 

2x Izolatér 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 
Pokládka izolace 
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5.4. Etapa 4 – Dobetonávka železobetonových pas ů 

Počet Název Kvalifikace  Úkol  

1x 
Vedoucí pracovní 

čety - betonář 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Koordinace stavby bednění, 

betonáže, hutnění betonu 

3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 
Stavba bednění 

3x Vazač 

Vazačský průkaz, 

proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Ukládání betonu, obsluha 

vibrátoru 

1x 
Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 

2x 
Řidič auto-

domíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého betonu 

 

5.5. Etapa 5 – Železobetonové základové st ěny a pasy, sloup 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x 
Vedoucí pracovní 

čety - betonář 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Koordinace stavby bednění, 

betonáže, hutnění betonu 

3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 
Stavba bednění 

3x Vazač 

Vazačský průkaz, 

proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Ukládání betonu, obsluha 

vibrátoru 

2x 
Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

Dovoz armokošů, Dovoz 

bednění 
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o BOZP 

1x 
Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 

2x 
Řidič 

autodomíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého betonu 

2x Zedník 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Zdění přizdívky, Výroba 

malty 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Podavač materiálu 

 

5.6. Etapa 6 – Instalace vodorovné kanalizace, zásy p 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x 
Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Instalace kanalizace, 

kontrola hutnění 

3x Zedník 
proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání štěrku, hutnění 

štěrku, instalace kanalizace 

2x Obsluha UNC 
Strojnický průkaz, Poučení 

o BOZP, 
Ukládání a nakládání štěrku  

2x Pomocný dělník 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Nakládání spadeného 

štěrku na dopravník 

2x 
Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz štěrku 

1x Geotechnik 
Oprávnění Proškolení, 

Poučení o BOZP 
Statická zatěžovací zkouška 

 

5.7. Etapa 7 – Betonáž základové desky, st ěny a sloupu 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x 
Vedoucí pracovní 

čety - betonář 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Koordinace stavby bednění, 

betonáže, hutnění betonu 

3x Tesař Proškolení, Poučení o Stavba bednění 
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BOZP 

3x Vazač 

Vazačský průkaz, 

proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Ukládání betonu, obsluha 

vibrátoru 

2x 
Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz armokošů, Dovoz 

bednění 

1x 
Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 

2x 
Řidič 

autodomíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého betonu 

2x Zedník 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 

Zdění přizdívky, Výroba 

malty 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Podavač materiálu 

5.8. Etapa 8 –Přizdívka, Svislá ŽB st ěna 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x 
Vedoucí pracovní 

čety - betonář 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Koordinace stavby bednění, 

betonáže, hutnění betonu 

3x Tesař 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 
Stavba bednění 

3x Vazač 

Vazačský průkaz, 

proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Ukládání betonu, obsluha 

vibrátoru 

1x 
Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 

2x Řidič Řidičský průkaz C, Dovoz čerstvého betonu 
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autodomíchávače Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

2x Zedník 
Proškolení, Poučení o 

BOZP 
Pokládka izolace 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Podavač materiálu 

 

5.9. Etapa 9 – Zásyp, hutn ění, ŽB deska 

Počet Název Kvalifikace Úkol 

1x 
Vedoucí pracovní 

čety 

Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Instalace kanalizace, 

kontrola hutnění 

3x Zedník 
proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání štěrku, hutnění 

štěrku, pokládka izolace 

2x 
Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz štěrku 

3x Vazač 

Vazačský průkaz, 

proškolení, Poučení o 

BOZP 

Ukládání výztuže 

3x Betonář 
Oprávnění, Poučení o 

BOZP, Proškolení 

Ukládání betonu, obsluha 

vibrátoru 

1x 
Řidič, obsluha 

čerpadla bet. 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP Proškolení 

Obsluha čerpadla betonu 

2x 
Řidič auto-

domíchávače 

Řidičský průkaz C, 

Profesní průkaz, Poučení 

o BOZP 

Dovoz čerstvého betonu 

1x Geotechnik 
Oprávnění, Proškolení, 

Poučení o BOZP 
Statická zatěžovací zkouška 

2x Pomocný dělník Poučení o BOZP Doprava materiálu 

1x Obsluha UNC 
Strojnický průkaz, Poučení 

o BOZP, 
Ukládání a nakládání štěrku  
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6. Stroje a pracovní pom ůcky 

Detailní informace strojů jsou zpracovány v příloze A6 – Návrh strojní sestavy. 

6.1.1. Strojní sestava 

- Sklápěč Tatra 815 NK S3 

- Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl  

- Jeřáb Liebherr 65 K 

- Autodomíchávač Cifa SL9 

- Čerpadlo betonové směsi Cifa K36 XZ 

- Ponorný vibrátor IVUR50 

- Vibrační lišta 

- Míchačka Belle BWE 250/230V 

- Svářečka folií Leister Varimat V2 

- Svářečka folií Leister X84 

- Vibrační válec Weber DVH600 

- Vibrační pěch Weber SRV 66 

- Nakladač CAT 226B 

- Mobilní pásový dopravník 

6.2. Nástroje a ná řadí 

Geodetická sada (Teodolit, stativ, výtyčka s hranolem), krumpáč, lopata, rýč, 

ruční pila, kladivo, sekera, kleště, pásmo, svinovací metr, libela, kotoučová pila 

6.3. Ochranné pracovní pom ůcky 

 Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 

ochranné brýle a sluchátka 
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7. Pracovní postup 

7.1. Podkladní beton 

7.1.1. Začišt ění dna 

Bude třeba sejmout 100mm tlustou vrstvu zeminy, aby bylo dno před betonáží 

podkladního betonu odvodněno a zbaveno všech nečistot. Rýha bude mít tloušťku 

základu plus na každé straně navíc 100 mm.  

7.1.2. Betonáž 

Zřídí se 100 mm tlustá vrstva podkladního betonu. Nebude použito bednění. Beton 

se uloží do začištěné rýhy. Beton slouží pro dodržení dostatečného krytí výztuže pasů 

a srovnání plochy do roviny. 

7.2. Základové pasy 

Stavba je založena na základových pasech výšky 600 mm. Z důvodů více úrovní 

budou základové pasy betonovány po etapách. Postup výstavby pasů je zřejmý z 

příloh C5 - Schéma betonáže – etapa 1 až C9 - Schéma betonáže – etapa 5 

. Kde tlusté čáry značí nově vybudované pasy a tenká již zhotovené z předchozích 

etap. 

7.2.1. Bednění základových pas ů 

Bude sestaveno ze systémového bednění Doka pro základové konstrukce. Použijí 

se naležato položené stěnové desky Frami Xlife o rozměrech výšce 0,75 m a délkově 

1,20; 1,50; 2,70 a 3,00 m. Preferován bude rozměr 2,70, který se dále využije při 

bednění stěn. 

V dolní části bude použito děrovaného kotevního pásu Frami (Ztracené kotvení) a 

základového upínače Frami. Potřebný počet prvků je rozepsán v tab.3 Počet 

děrovaných kotevních prvků dolní kotvení.  

tab. 3 Počet děrovaných kotevních prvků dolní kotvení 

Prvek Frami 

Xlife naležato 

Počet děrovaného 

kot. Prvku 
Poloha 

1,20 m 2/1*) Těsně vedle 
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1,50 m spoje prvků 

2,70 m 
2 

Vždy 60 cm 

vedle spoje 3,00 m 

*) V každém druhém prvku je zapotřebí pouze jeden  děrovaný kotevní pás Doka. 

V prvním a posledním prvku jsou zapotřebí dva děrované kotevní pásy. 

 

Horní kotvení bude tvořit plochá kotva a svorník Frami. Potřebný počet prvků je 

rozepsán v tab. 4 – Počet kotevních prvků horní kotvení.  

tab. 4 Počet kotevních prvků horní kotvení 

Prvek Frami Xlife naležato Počet kotevních míst 

1,20 m 
2/1*) 

1,50 m 

2,70 m 
2 

3,00 m 

*) V každém druhém prvku je zapotřebí pouze jeden děrovaný kotevní pás Doka. 

V prvním a posledním prvku jsou zapotřebí dva děrované kotevní pásy. 

 

Jednotlivé prvky mezi sebou budou spojovány pomocí rychloupínače Frami, kdy 

pro výšku od 0,60 do 0,90 m je zapotřebí dvou prvků  

 
obr. 2 Rychloupínač Frami 

 

V místech pro vyrovnání délek se použije dřevěných hranolů o max. šířce 150 mm 

a desky se spojí upínačem pro vyrovnání Frami. V místech, kde bude potřeba vyrovnat 

více jak 150 mm, se využije bednící deska, úhelník pro bednící desku a upínací 

kolejnice. Tato varianta umožňuje vyrovnání až do šířky 500 mm.  

Na vnitřní rohy budou použity vnitřní ocelové rohy Frami. Vnější rohy budou 

primárně řešeny vnějším ocelovým rohem Frami a spojeny s deskami pomocí 

rychloupínače. 

Zakončení pasů bude tvořeno pomocí univerzálního prvku Frami (osazen na 

výšku), který bude přichycen do bednění pomocí klasické kotevní matky s podložkou. 
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Tato varianta umožňuje řešení všech šířek pasů. Pro výšku do 1,20 m budou použity 4 

univerzální spojky s matkou a podložkou. 

 U bednění výtahových šachet bude u vnitřního bednění namísto vnitřních rohů 

použito odbedňovacího rohu Framax I, který po betonáži umožní snadné odstranění 

bednění za pomocí jeřábu. Ke spojení rohu s profily Framax bude třeba využít 

rychloupínač RU Framax spolu s adaptérem profilu Frami. U výšky do 1,20 m se 

použije čtyř rychloupínačů RU.  

Před uložením výztuže musí být desky nastříkány odbedňovacím prostředkem. 

V případech, kdy pasy přecházejí z jedné výškové úrovně do druhé, vznikají 

plochy, které systémové bednění nepokryje. V těchto místech se využije překližky, 

která se osadí do otvoru a zajistí proti posunu prkny.  

7.2.2. Výztuž základových pas ů 

Výztuž základových pasů bude uložena na skládce odkud bude za pomocí jeřábu 

umísťována do bednění. Výztuž je tvořena již hotovými armokoši. 

Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Armokoše budou před samotným 

uložením opatřeny distančními podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže.  

7.2.3. Betonáž, ošet řování beton, technologická pauza 

Betonáž bude rozdělena do etap podle schémat betonáže Etapa1 až Etapa 5. Před 

samotnou betonáží musí být bednění a výztuž převzata stavbyvedoucím. Bednění 

musí být nastříkáno odbedňovacím přípravkem. Betonáž budou provádět betonáři za 

pomocí čerpadla betonu, který plynule doplňují auto-domíchávače. Po příjezdu 

každého auto-domíchávače bude zkontrolován dodací list a především čas výroby 

betonové směsi. Mezi dobou výroby a uložením čerstvého betonu nesmí uběhnout více 

jak 45 minut. 

Betonová směs bude ukládána ve vrstvách stejné tloušťky cca 300 mm z výšky 

maximálně 1,5 m, aby nedocházelo k porušení soudržnosti oddělením velkých zrn od 

ostatních. Maximální teplota pro ukládání betonu nesmí být vyšší než 25 °C. Hutn ění 

čerstvé betonové směsi bude prováděno pomocí ponorného vibrátoru v tloušťkách cca 

300 mm, kdy v případě vibrování druhé vrstvy ponoříme vibrátor do předchozí, již 

zhutněné vrstvy, cca 100 mm hluboko. Nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a 

bedněním nesmí být menší než cca 200 mm. Hlavice vibrátoru musí být ve svislé 

poloze a během vibrování se nesmí posouvat. Vibrování se ukončí v momentě, kdy na 
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povrch vystoupí cementová kaše a dále nebudou na povrch vystupovat bublinky 

vzduchu. 

Během ošetřování je třeba zajistit, aby byl beton stále navlhčený. Doba polévání je 

závislá na okolní teplotě. Nejkratší doba, po kterou je třeba beton polévat vodou jsou 3 

dny. Teplota vody musí být max. o 10°C nižší než te plota povrchu betonu.  

7.2.4. Odbedn ění 

Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí na 

teplotě okolního prostředí. Po odbednění budou desky neprodleně očištěny tlakovou 

vodou na odvodněné ploše zařízení staveniště. Odstraněno bude pouze bednění, které 

nebude v budoucnu tvořit bednění pro podkladní železobetonovou desku. Hranice jsou 

viditelné na schématu postupu prací Etapa 7. 

 

tab. 5 Doba nutná pro dosažení pevnosti 50% 

Teplota okolního 

prostředí 

Doba nutná pro dosažení 

potřebné pevnosti 

5-10°C  3,5 dne 

10-15°C 2,5 dne 

15-25°C 1,5 dne 

7.3. Základové desky 

3.PP a šachty výtahů objektu budou plošně založeny na základové desce 

tloušťky 400mm (300mm u šachet). Spojovací část mezi schodištěm a vstupem do 

garáží bude ve sklonu 7,40 %. 

Deska bude zhotovena ve více etapách z důvodu různých výšek založení 3.PP (-9,620 

m) a výtahové šachty (-10,800 m). Samotné rozdělení do etap je zřejmé z příloh C5 - 

Schéma betonáže – etapa 1 a C6 - Schéma betonáže – etapa 2 

7.3.1. Bednění základové desky 

Bude sestaveno ze systémového bednění Doka pro základové konstrukce. 

Použijí se naležato položené stěnové desky Frami Xlife o rozměrech výšky 0,45 m a 

délkově 1,20; 1,50; 2,70 a 3,00 m. 

Spojování, nastavování prvků je stejné jako u bednění základových pasů. 

Jelikož se bude jednat o jednostranné bednění, je třeba jej doplnit opěrným úhelníkem 
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Doka. Vertikální síly se odvedou pomocí 2 ks zemních hřebíků na každý opěrný 

úhelník. Vzdálenosti úhelníků mezi sebou mohou být maximálně 3,0 m. 

7.3.2. Výztuž základových desek 

Armatura desky je již předem nastříhána a naohýbána z prutů dle dokumentace. 

Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Spoje prutů a kari sítí budou 

provedeny vazačským drátem. Výztuž bude opatřena distančními podložkami, kvůli 

dodržení potřebného krytí výztuže. 

V případě desky ve 3.PP budou do výztuže dále osazeny vlnové kotvy, které budou 

později sloužit jako kotvení koz Variábel u jednostranného bednění. Proto je třeba před 

samotnou betonáží znát přesné umístění desek bednění, aby bylo možno vyznačit 

umístění kotev. 

7.3.3. Betonáž, ošet řování beton, technologická pauza 

Betonáž se bude řídit stejnými pravidly jako u betonáže základových pasů. Jediný 

rozdíl oproti pasům je během vibrování, kdy na vibrování ponorným vibrátorem 

navazuje ještě vibrování pomocí vibrační lišty. Vibrační lištou se tak beton dohutní a 

současně vznikne finální povrchová úprava. 

7.3.4. Odbedn ění  

Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí na teplotě 

okolního prostředí. Doba odbednění viz. tab.6-Doba nutná pro dosažení pevnosti 50%. 

7.4. Svislá st ěna jednostranné bedn ění 

Tyto stěny budou zřízeny ve 3.PP a na východní straně objektu v 2.PP. Jedná se o 

železobetonové stěny, které jsou navíc opatřeny izolační přizdívkou z plných pálených 

cihel a tepelné izolace styrodur tl. 50 mm. Současně bude přizdívka tvořit jednu stranu 

bednění. 

7.4.1. Izolační přizdívka 

Podklad zdi musí být vodorovný. Vodorovnost zjistíme pomocí nivelačního 

přístroje a případné nerovnosti srovnáme maltou od nejvyššího bodu podkladové 

plochy. Během zdění budeme kontrolovat výškovou a délkovou polohu jednotlivých 
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vrstev zdiva tak, že na rovnou hoblovanou lať stejné výšky jako stěna vyznačíme 

značky pro cihly i spáry. 

Nejprve budou osazeny rohové cihly, které se spojí zednickou šňůrou vedenou 

z vnější strany zdiva předsazenou o 2 – 4 mm. Nanese se malta v šířce zdi a tloušťce 

10 mm a položí se cihly vedle sebe se styčnou spárou 10 mm. Poloha cihel se vyrovná 

pomocí gumové paličky a zkontroluje podle vodováhy. Malta musí dosahovat k lícům 

cihly. Zároveň nesmí přesahovat, proto se přesahy odstraní zednickou lžící před 

nanášením malty na novou vrstvu. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu 

cihel se navlhčí vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Zdicí malta musí mít takovou 

konzistenci, aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Mezi jednotlivými vrstvami 

musí být dodržena vazba, cihly budou posunuty o polovinu své délky. 

Po vyzdění následuje zateplení tepelnou izolací a na kterou se dále přikotví 

vrstva geotextilie, foliová hydroizolace a poslední krycí vrstva geotextilie.  

7.4.2. Výztuž st ěn 

Výztuž stěn bude uložena na skládce, odkud bude za pomocí jeřábu umísťována 

do bednění. Výztuž je tvořena již hotovými armokoši. 

Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu výztuže. Armokoše budou před samotným 

uložením opatřeny distančními podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže.  

7.4.3. Bednění 

Bude zde využito jednostranného bednění ze stejných desek (Frami) jako u 

předchozích bednících prací. Rozdíl je pouze v jejich osazení, kdy v případě pasů byly 

osazeny pouze vodorovně. Pro zajištění stability a nemožnosti použití rádlovacího 

drátu bude použit systém ztužení pro jednostranné bednění pomocí opěrných koz 

Variábel. Pro usnadnění práce bude pracovní spára u vnitřních rohů posunuta tak, 

abychom se vyhnuli složitějšímu bednění. 
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obr. 3 Sestava desek pro výšky 3150 - 3600mm a 3000 mm 

 
Sestaví se opěrné kozy a zavětrují pomocí lešeňové trubky. Takto zavětrované 

opěrné kozy se spojí pomocí distanční vložky spolu s jednostranným rámovým 

bedněním Frami. Pomocí jeřábu se umístí na místo a spojí pomocí kotev 

s víceúčelovým kotevním paždíkem. Kotvy byly zhotoveny již během betonáže 

základové desky. Pokud by kotva nešla použít, dá se nahradit expres kotvou Doka. 

 
obr. 4 Distanční podložka 200 mm 

 
obr. 5 Opěrná koza - sestava 2 opěr 
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 značení Prvek Počet ks 

A Paždík opěrné kozy 2 

B Tahová příložka 2 

C Opěrná botka 2 

D Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m 2 

E Spojovací čep 10 mm 10 

F Závlačka s pružinou 10 mm 10 

G Vřetenová vzpěra 12 3,00m 2 

H Lešeňová trubka 48,3 mm (1,50 při a 1,55) 3 

I Lešeňová trubka 48,3 mm (2,00 při a 1,55) 2 

K Šroubová spojka 48,0 mm 50 7 

L Otočná spojka 48,0 mm 3 

P Víceúčelový paždík 2,00m jako kotevní paž. 1 

 

Na takto zhotovené a na místo osazené bednění se připevní plošina. Plošinu 

tvoří konzola Frami 60 kotvené do bednění. Šířka plošiny je 600 mm. Na konzoly se 

osadí fošny, které budou tvořit podlahu a zábradlí. Dovolené zatížení je 150 kg/m2. Na 

jeden konec se namontuje výstupový systém z žebříků Doka XS. Na volný konec 

budou namontovány sloupky ochranného zábradlí S a vyplněny fošnami. 

7.4.4. Betonáž 

Betonáž se bude řídit stejnými pravidly a postupy jak u betonáže základových pasů 

7.2.3. 

7.4.5. Odbedn ění 

Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí na teplotě 

okolního prostředí. Po odbednění budou desky neprodleně očištěny tlakovou vodou na 

odvodněné ploše zařízení staveniště. 

tab. 6 Doba nutná pro dosažení pevnosti 50% 

Teplota okolního 

prostředí 

Doba nutná pro dosažení 

potřebné pevnosti 

5-10°C  3,5 dne 

10-15°C 2,5 dne 

15-25°C 1,5 dne 
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7.5. Základové st ěny 

Základové stěny se nacházejí ve sníženém výkopu kolem svislých konstrukcí 3.PP 

a na východní straně, kde je snížený výkop z důvodu budoucí realizace garáží. 

7.5.1. Bednění 

Výšky stěn nepřesáhnou výšku 3,00 m takže se využije sestavy 3 desek 2,70 m a 

jedné 0,30 m. Spojeny budou pouze pomocí rychloupínače. 

Bednění se bude skládat na dvě etapy. Mezi těmito etapami bude osazena výztuž. 

Na každou desku se těsně před osazením na místo nanese odbedňovací přípravek. 

Protější desky budou vzájemně spojeny kotevním systémem 15 Doka, který 

nahrazuje rádlovací drát klasického bednění. V případě použití desky 2,70 m na výšku 

a jedné desky nad ní (na šířku) se použijí na výšku 4 kotvy. V zásadě platí, že do 

každého kotevního místa, které není zakryté kotevní matkou nebo podložkou, patří 

kotva. 

Bednění bude pro zajištění stability osazeno vyrovnávacími opěrami Frami 260. 

Vzdálenost mezi opěrami nesmí přesáhnout 1,2 m. Z důvodu nemožnosti použití 

expres kotvy do země budou použity betonové panely, ve kterých se kotvy zafixují 

pomocí patní desky a expres kotvy. 

Na zhotovené bednění se připevní plošina. Plošinu tvoří konzola Frami 60 

kotvená do bednění. Šířka plošiny je 600 mm. Na konzoly se osadí fošny, které budou 

tvořit podlahu a zábradlí. Dovolené zatížení je 150 kg/m2. Na jeden konec se 

namontuje výstupový systém z žebříků Doka XS. Na volný konec budou namontovány 

sloupky ochranného zábradlí S a vyplněny fošnami. 

Rohy, vyrovnání délek a zakončení bude řešeno stejně jako u bednění 

základových pasů. 

7.5.2. Výztuž st ěn 

Výztuž stěn bude uložena na skládce, odkud bude za pomocí jeřábu umísťována 

do bednění. Výztuž je tvořena již hotovými armokoši. Vazači budou výztuž ukládat dle 

výkresu výztuže. Armokoše budou před samotným uložením opatřeny distančními 

podložkami, kvůli dodržení potřebného krytí výztuže.  
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7.5.3. Betonáž 

Betonáž se bude řídit stejnými pravidly a postupy jak u betonáže základových 

pasů  

7.5.4. Odbedn ění 

Odbednění je možné po dosažení 50% pevnosti betonu. Pevnost závisí na 

teplotě okolního prostředí. Po odbednění budou desky neprodleně očištěny tlakovou 

vodou na odvodněné ploše zařízení staveniště. Odstraněno bude pouze bednění, které 

nebude v budoucnu tvořit bednění pro podkladní železobetonovou desku. Hranice jsou 

viditelné na schématu postupu prací Etapa 7. 

tab. 7 Doba nutná pro dosažení pevnosti 50% 

Teplota okolního 

prostředí 

Doba nutná pro dosažení 

potřebné pevnosti 

5-10°C  3,5 dne 

10-15°C 2,5 dne 

15-25°C 1,5 dne 

 

7.6. Zásypy a hutn ění 

Tyto práce proběhnou ve dvou etapách a to v Etapě 6 a 9. Sklápěče Tatra 

dovezou štěrk, který bude do jámy přemisťovat pásový dopravník. Na dopravník 

bude štěrk ukládat smykem řízený nakladač CAT a spadený štěrk bude na 

dopravník nakládat pomocní dělník. V jámě pak bude štěrk rozvážet smykem 

řízený nakladač CAT. Štěrk se bude ukládat ve vrstvách o mocnosti cca 300 mm a 

dále hutnit vibrační deskou, v hůře přístupných místech pak vibračním pěchem. 

Zemina bude zhutněna na 45 MPa.  

Současně bude nainstalováno odvodnění Opti-Dram a ležatá kanalizace. 

Potrubí bude uloženo do štěrkového lože, obsyp bude proveden pískem zrnitosti 

8/16. Štěrk a písek se od okolní zeminy oddělí geotextilií. 

7.7. Podkladní železobetonová deska 

Jde o 120 mm tlustou desku, která tvoří zpevněnou plochu pro budoucí položení 

hydroizolace. Bednění desky je již zřízeno z předchozích prací.  
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Výztuž stěn bude uložena na zhutněné ploše na hromadách, tak aby bylo snadné ji 

odebírat ručně. Výztuž je tvořena kari sítěmi. Budou ukládány s přesahem minimálně 

jedno oko, tj. 100 mm. Dále budou opatřeny distančními podložkami, kvůli dodržení 

potřebného krytí výztuže.  

Betonování se řídí stejnými pravidly jako u betonáže základové desky. 

8. Jakost a kontrola provedených prací 

8.1. Podkladní beton 

8.1.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola vytyčení výšky základové spáry, vytyčení výtahových šachet, čistoty 

základové spáry 

- Kontrola dodané betonové směsi 

8.1.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola projektované výšky betonu 

- Kontrola ukládání betonové směsi a úprava povrchu, kontrola rovinnosti 

8.1.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 

- Kontrola výsledných rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 

8.2. Základové pasy a základové st ěny 

8.2.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 

- Kontrola správného vytyčení půdorysného rozměru,  

- Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho potřebného 

příslušenství 

- Kontrola osazení prostupů 

- Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 
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8.2.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, těsnosti, 

opatření odbedňovacím přípravkem 

- Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k PD 

- Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, ukládání z výšky 

max. 1,5 m,  

- Kontrola pevnosti a konzistence betonové směsi 

8.2.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 

- Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 

- Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 

- Kontrola vyčnívající výztuže 

8.3. Základové desky a podkladní desky 

8.3.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola zhutnění podsypu 

- Kontrola správného vytyčení, půdorysného rozměru,  

- Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho potřebného 

příslušenství 

- Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 

8.3.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, těsnosti, 

opatření odbedňovacím přípravkem 

- Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k PD 

- Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, ukládání z výšky 

max. 1,5m,  

8.3.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 

- Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 

- Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 
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- Kontrola vyčnívající výztuže 

8.4. Svislá st ěna jednostranné bedn ění 

8.4.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola rozměrů a rovinnosti podkladního betonu 

- Kontrola správného vytyčení, půdorysného rozměru,  

- Kontrola správného počtu a rozměrů desek bednění a všeho potřebného 

příslušenství 

- Kontrola výztuže – rozměry, značení a počet 

- Kontrola množství cihel a sypkých hmot potřebných pro maltu 

- Kontrola izolací (tepelné, hydro) 

8.4.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola vazby cihel, tloušťky spár, kontrola výšek spár (podle latě) 

- Kontrola zhotovení bednění, osazení vzhledem k obrysu, čistoty, těsnosti, 

opatření odbedňovacím přípravkem 

- Kontrola správného vyvázání armatury a kompletnosti vzhledem k PD 

- Kontrola ukládání betonové směsi, správné techniky vibrování, ukládání z výšky 

max. 1,5 m,  

- Kontrola kotvení izolací, těsnosti spojů,  

8.4.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola ošetření betonu v závislosti na klimatických podmínkách 

- Kontrola výsledných rozměrů, rovinnosti ±5 mm / 2 m 

- Kontrola pevnosti betonu, celistvosti 

- Kontrola vyčnívající výztuže 

8.5. Zásypy a hutn ění 

8.5.1. Vstupní kontrola 

- Kontrola pevnosti betonových konstrukcí 

- Kontrola materiálu 

- Kontrola strojů pro hutnění 
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- Kontrola vytyčení potrubí 

8.5.2. Meziopera ční kontrola 

- Kontrola potrubí – sklon, uložení, zkouška vodotěsnosti 

- Kontrola počtu pojezdů vibrační deskou (zhutnění zásypu) 

8.5.3. Výstupní kontrola 

- Kontrola zhutnění povrchu 

- Kontrola rovinatosti povrchu 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví p ří práci 

Před zahájením činnosti na stavbě musí být každý pracovník seznámen s předpisy 

BOZP a možnými riziky, které se mohou vyskytnout. Každý pracovník to stvrdí 

podpisem v knize o školení BOZP. 

BOZP je podrobně zpracováno v části B9. 

9.1. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích 

9.1.1. Příloha č. 1 - Další požadavky na staveništ ě 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

9.1.2. Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu 

zdraví p ři provozu a používání stroj ů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
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- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

- Přeprava strojů 

9.1.3. Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní post upy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

VIII. Ruční přeprava zemin 

IX. Betonářské práce a práce související 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

9.2. Další legislativa 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

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

pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

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

vyhlášku č. 137/1998 Sb. a vyhlášku č.502/2006 Sb., kterou byla vyhláška 

137/1998 Sb. doplněna 

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a nařízení vlády 

č.441/2004 
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- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

(změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 

10. Ekologie  

Je nutné provést opatření ke snížení hluku a dodržovat povolené normy, provést 

opatření ke snížení prašnosti. Nebezpečné látky a odpady musí být likvidovány dle 

platných předpisů. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování 

odpadů. Vozidla budou pravidelně čištěna, parkovací místa vozidel budou opatřena 

vanami pro zabránění vsakování oleje z aut v případě jeho úniku. Veškerý kovový 

materiál bude odvezen do místních sběrných surovin. 

10.1. Zařazení dle katalogu odpad ů 

tab. 8 Katalog odpadů - Základy 

K
Ó

D
 O

D
P

A
D

U
 

D
LE

 K
A

T
A

LO
G

U
 

  

N
Á

Z
E

V
 D

R
U

H
U

 O
D

P
A

D
U

 

D
LE

 K
A

T
A

LO
G

U
 B
Ě

H
E

M
 

V
Ý

S
T

A
V

B
Y

 

 

K
A

T
E

G
O

R
IE

 O
D

P
A

D
U

  

ZPŮSOB NAKL. 

S ODPADY 

SKLÁDKA ODPADŮ 

SUCHÝ DŮL – ZLÍN 

170504 
Stavební odpad – Zemina 

a kamení 
O 

ULOŽENÍ NA 

SKLÁDKY URČENÉ 

PRO JEDNOTLIVÉ 

DRUHY ODPADŮ 

POVOLENÉ A 

ZKOLAUDOVANÉ 

130206 
Syntetické motorové, 

převodové a mazací oleje 
N 

120113 Odpady ze svařování O 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170201 Dřevo O 
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170203 Plasty O 

170405 Železo a ocel O 

170604 

Izolační materiály 

neobsahující nebezpečné 

materiály 

O 

200301 Směsný komunální odpad O 

 

Odpady třídy 13 budou preventivně zachyceny do vany, kterou vždy při 

odstavení stroje strojník vloží pod stroj. Při kontaminaci zeminy se použije havarijní 

souprava. Odpady třídy 17 budou odvezeny na skládku ve Zlíně – Mladcové. Odpad 

třídy 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz zajistí technické služby Zlín 

10.2. Legislativa 

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

- Vyhláška č.381/2001 Sb, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
- Vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší) 

- Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 
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1. Identifika ční údaje o stavb ě 

Název stavby: Bytový dům Zlín, Jižní Svahy 

Místo stavby:  Zlín Jižní Svahy, parcelní číslo 2144/79 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor:  Manag a.s. 

   Zarámí 92, Zlín 760 01 

Zhotovitel:  Ateliér 91 spol. s r.o. 

   Bartošova 16, Zlín 760 01 

Projektant:  Ing. Jiří Sýnek 

   Architektonická a realizační kancelář Ateilér 91 spol. s r.o. 

Cena objektu: 55 mil. Kč bez DPH 

1.1. Popis staveništ ě 

1.1.1. Umíst ění objektu 

Bytový dům se nachází ve Zlíně – Jižních svazích mezi hlavní silnicí Okružní a 

centrálním parkem – Valachův žleb. Parcela je ve svahu, který směřuje k západu. 

Příjezd k domu je z a ulice Zelinova, šířky 6,5 m s asfaltovým povrchem . Bytový dům 

doplní již hotovou zástavbu v sousední ulici Plesníkova. Řešený objekt (SO 107) se 

nachází na jižní straně parcely. Parcela je zatravněná s nízkou výškou porostu (cca 30 

cm).  

Staveniště se nachází v katastrálním území města Zlína na stavební parcele číslo 

2144/79, kterou vlastní statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40. Hranice parcely 

tvoří na východní straně biokoridor. 

1.1.2. Prostorové uspo řádání 

Jedná se o pětipodlažní podsklepený bytový dům s ustupujícím pátým podlažím.   

Z toho dvě podlaží jsou podzemní. Sestává se ze dvou sekcí (A, B), každá 

půdorysných rozměrů 15,0 x 20,0 m s dvaceti bytovými jednotkami různých kategorií, 

rozdilatovené objektovou dilatací. SO107 má spolu s SO106 podzemní stání pro 62 

osobních automobilů do kterých se vstupuje z třetího podzemního podlaží. 
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1.1.3. Stavební objekty 

SO 101 Příprava území 

SO 102 Přeložka vodovodu 

SO 103 Bytový dům B1 

SO 104 Bytový dům B2 

SO 105 Bytový dům B3 

SO 106 Bytový dům B4 

SO 107 Bytový dům B5 

SO 108 Podzemní parkoviště PP1 

SO 109 Podzemní parkoviště PP2 

SO 110 Páteřní komunikace 

SO 111 Zpevněné plochy 

SO 112 Kanalizace splašková 

SO 113 Kanalizace dešťová 

SO 114 Přípojky splaškové kanalizace 

SO 115 Přípojky dešťové kanalizace 

SO 116 Vodovod 

SO 117 Přípojky vodovodu 

SO 118 Rozvody NN 

SO 119 Veřejné osvětlení 

SO 120 Horkovodní rozvod 

SO 121 Výměníková stanice 

SO 122 Tepelné rozvody 

SO 123 Doplňkové plochy 

SO 124 Přívod telefonních linek 

SO 125 Rozvody telefonních linek 

SO 126 Přívod kabelové televize 

SO 127 Rozvody kabelové televize 

SO 128 Odvodňovací příkop 

SO 129 HTU 

SO 130 Sadové úpravy 

1.1.4. Kapacitní údaje 

Plocha pozemku:   30 179 m2 

Zastavěná plocha:   3791,6 m2 
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 Domov důchodců 1267,4 m2 

 B1 322,4 m2 

 B2 310,6 m2 

B3 630,4 m2 

B4 630,4 m2 

B5 630,4 m2 

Plocha řešené části pozemku: 7 062,8 m2  

Zastavěná plocha SO 107: 630,4 m2 

1.2. Základní koncepce za řízení staveništ ě 

Objekty a skládky na staveništi se budou měnit v průběhu postupu prací na objektu.  

1.2.1. Předchozí etapa – výstavba SO106 

Po skrývce ornice se zřídí oplocení staveniště výšky 2,0 m po celém jeho 

obvodu, tzn. 403,2 m, které zůstane až do konce výstavby. Součástí oplocení je také 

brána šířky 7,0 m, která bude uzamykatelná. Z výstavby předchozího objetu, tzn. 

SO106 je již zřízeno napojení na odběr vody a elektrické energie. Dále jsou umístěny a 

napojeny na sítě kontejnery se šatnami, kanceláří, vrátnicí a sociálním zařízením. Na 

staveništi nebude z důvodu rozsáhlé rozlohy zřízena zpevněná vnitro-staveništní 

komunikace. Pro zajištění čistoty na příjezdových komunikacích je výjezd ze staveniště 

vybaven mycí linkou na nákladní automobily. Zpevněná plocha sloužící pro parkování 

osobních aut, je vydlážděna ze železobetonových panelů a umístěna hned za vjezdem 

na staveniště.  

1.2.2. Etapa 1 – výkopové práce 

Během provádění samotných výkopových prací bude zřízena mezideponie 

s ornicí o rozměrech 40 x 11 m, výška skládky bude max. 1,5 m. 

1.2.3. Etapa 2 – spodní stavba 

Díky výkopovým pracím vznikne rovina, na kterou se nasype a následně zhutní 

štěrk, který vytvoří propustnou a zpevněnou plochu. Jedna o rozměrech 10 x 20 m 

určená pro skladování armokošů a karisítí a druhá o stejné velikosti pro skladování 

bednění. Dále bude zřízena zpevněná plocha, na které bude po betonáži probíhat 
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čištění bednících desek. Tato plocha bude napojena na odkalovací nádrž. Bude také 

zřízen uzamykatelný kontejner pro skladování nářadí a menších strojů, např. hutnící 

válec, vibrátor, lopaty, krumpáče apod. Tyto objekty zařízení staveniště budou sloužit 

po celou dobu výstavby SO 107. 

2. Objekty za řízení staveništ ě 

2.1. Kancelá ře a sociální za řízení 

Na staveništi budou použity kontejnery dodávané firmou Systém Container s.r.o. 

sídlící na adrese Průmyslový areál rybníky 730, 760 01 Zlín – Prštné. Kontejnery 

budou ve čtyřech rozích uloženy na dřevěných trámech tak, aby byly podepřeny 

všechny čtyři rohy. Tloušťky trámů budou takové, aby podlaha kontejnerů byla 

vodorovná. Plocha pod trámy bude ze zhutněného štěrku. Podrobná specifikace 

kontejnerů viz. Příloha – technický list kontejnerů řady SC – standart. 

2.1.1. Umývárna se sprchou 

Budou použity kontejnery SC-20 o rozměrech 6058 x 2435 x 2810 mm  (DxŠxV) 

hmotnosti 3000 kg.  V každém z nich bude umístěn : 

• 2x sprchový kout 

• 2x záchodová mísa 

• 2x pisoár 

• 4x umývadlo  

• 1x boiler 

 
obr. 6 Půdorys WC + Sprchy 



108 

 

2.1.2. Šatny 

Šatny určené dělníkům budou v kontejneru SC–14.2 o rozměrech 

6058x4884x4500 mm a hmotnosti 4500 kg. Detailní skladba jednotlivých částí 

kontejneru viz. Příloha – Technický list kontejnerů řady SC – standart. Kontejnery 

budou dovybaveny uzamykatelnými skříňkami na uložení osobních věcí, dvěma stoly a 

židlemi. 

 
obr. 7 Půdorys šatny 

2.1.3. Kancelá ř stavbyvedoucího 

Bude tvořit kontejner SC–10 o rozměrech 6058x2438x2620 mm a hmotnosti 

2700 kg. Detailní skladba jednotlivých částí kontejneru viz. Příloha – Technický list 

kontejnerů řady SC – standart. Kontejner bude vybaven místností s toaletou a 

umývátkem a malou kuchyňkou se sporákem a umyvadlem. Dále bude dovybaven 

stolem, židlemi a skříněmi. 

 
obr. 8 Půdorys kanceláře stavbyvedoucího 
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2.1.4. Zasedací místnost 

Bude tvořit kontejner SC–07 o rozměrech 6058x2438x2620 mm a hmotnosti 

2400 kg. Detailní skladba jednotlivých částí kontejneru viz. Příloha – Technický list 

kontejnerů řady SC – standart. Kontejner bude dovybaven velkým konferenčním 

stolem a židlemi.  

 
obr. 9 Půdorys zasedací místnost 

2.1.5.  Vrátnice 

Bude tvořena z kontejneru SC-12.3 o rozměrech 4000x2435x2610 mm a 

hmotnosti 1800 kg. Detailní skladba jednotlivých částí kontejneru viz. Příloha – 

Technický list kontejnerů řady SC – standart. Kontejner bude dovybaven stolem s židlí 

a skříněmi. 

 
obr. 10 Půdorys vrátnice 
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2.2. Provozní za řízení staveništ ě 

2.2.1. Skládky 

Během etapy hrubé spodní stavby bude na staveništi zřízena skládka na 

vytěženou ornici. Rozměry skládky budou 40 x 11 m, výška bude max. 1,5 m. Skládka 

se zde bude nacházet po celou dobu výstavby a ornice pak bude použita pro finální 

úpravy okolí stavby. 

Skládka pro skladování armokošů a karisítí bude mít rozměry 20 x 10 m. 

Povrch bude tvořen zhutněným štěrkem a bude odvodněn pomocí betonového 

odvodňovacího žlabu o rozměrech 350x250x80 mm (DxŠxV). 

Skládka pro skladování bednění bude mít rozměry 20 x 10 m. Povrch bude 

tvořen zhutněným štěrkem a bude odvodněn pomocí betonového odvodňovacího žlabu 

o rozměrech 350x250x80 mm (DxŠxV). 

2.2.2. Sklady 

Pro uskladnění menší mechanizace (hutnící pěch, řetězová pila, vrtačky, brusky 

apod.) a ručního nářadí (lopaty, krumpáče, kladiva, spojovací materiál apod. ) bude 

pořízen kontejner SC-21 o rozměrech 6058x2990x2610 mm a hmotnosti 2200 kg. 

Kontejner dodá firma Systém Container ze Zlína.  

 
obr. 11 Půdorys skladu 

2.2.3. Oplocení 

Kolem celého staveniště bude použito mobilní oplocení Heras M200. Rozměr 

jednoho pole je 3430 x 2000 mm a je vyplněno zinkovým drátem tloušťky 3 mm. 

Oplocení bude vykryto neprůhlednou plachtou výšky 1,8 m. Bránu budou tvořit dvě 

pole, na kterých budou osazena pojezdová kolečka. Brána bude uzamykatelná pomocí 

řetězu a klasického zámku.  
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Na vstupní bráně budou pověšeny veškeré potřebné kontakty na 

investora a zhotovitele a kopie rozhodnutí o povolení stavby. Dále zde budou 

viset tyto  značky:  

 

 
tab. 9 Značky zařízení staveniště umístěné na oplocení 

 

2.2.4. Staveništní komunikace 

Vjezd na staveniště bude vydlážděn železobetonovými panely o rozměrech  

1 x 3 m. Tyto panely budou pouze mezi vstupem a parkovací plochou, aby se zabránilo 

znečištění vozidel návštěvníků. Na zbytku staveniště komunikace zřízena nebude. 

Namísto toho se při výjezdu bude nacházet čistička nákladních automobilů. 

2.2.5. Parkovišt ě 

Parkoviště bude mít rozměry 24 x 10 m a bude ze železobetonových panelů. 

Kapacita parkoviště je 10 osobních automobilů třídy O1. Počítá se s šířkou komunikace 

5,5 m a rozměry stání 2,4 x 4,5 m. Tyto rozměry budou na panelech nastříkány 

sprejem. Napojení panelové komunikace a parkoviště není kolmé, takže vzniklé 

mezery mezi panely budou vysypány štěrkem a následně zhutněny. Parkoviště bude 

sloužit jak pro dělníky, tak pro vedení stavby a návštěvníky. Pro návštěvníky a 

stavbyvedoucího budou vyhrazena 4 parkovací stání, která budou označena značkou.  
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3. Nasazení montážních stroj ů 

Strojní sestava je podrobně zpracována v textové části „B8 – Návrh strojní 

sestavy“. Zde je uveden přehled nasazených strojů s časovým využitím: 

 

tab. 10 Nasazení strojů 

Název stroje Zahájení Dokončení Doba trvání 

Pásový dozer CAT D6N LPG 1.2. 13 5.2. 13 3 dny 

Rypadlo CAT M313 D 21.2. 13 11.3. 13 13 dny 

Rypadlo-nakladač CAT 422 E 1.2. 13 5.2. 13 3 dny 

Sklápěč Tatra T815 NK S3 1.2. 13 11.3. 13 16 dny 

Mobilní jeřáb Demag AC-30 5.2. 13 21.2. 13 13 dny 

Vibroberanidlo ICE Holland 416-L 5.2. 13 21.2. 13 13 dny 

Jeřáb Liebherr 65K 11.3. 13 14.8. 13 113 dny 

Autodomíchávač Cifa K36 XZ 11.3. 13 31.7. 13 103 dny 

Ponorný vibrátor Ivur 50 11.3. 13 31.7. 13 103 dny 

Vibrační lišta 18.4. 13 31.7. 13 75 dny 

Vibrační válec Weber DVH 600 11.6. 13 14.8. 13 14 dny 

Vibrační pěch Weber SRV 66 11.6. 13 14.8. 13 14 dny 

Nakladní automobil Man TGS 6x4 BI 11.3. 13 18.3. 13 6 dny 

Motorová pila Husquarna 235 E-s 1.2. 13 21.5. 13 78 dny 

Míchačka Belle BWE 250/230V 9.4. 13 5.7. 13 10 dny 

Svářečka folií Leister Varimat V2 8.4. 13 26.7. 13 80 dny 

Svářečka folií Lester X84 16.4. 13 31.7. 13 77 dny 

Smykem řízený nakladač CAT  11.3. 13 24.7. 13 33 dny 

Pásový dopravník 11.6. 13 24.7. 13 32 dny 
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3.1. HSB 120 - O - Havarijní souprava – olejová 

Slouží pro použití během havárie – úniku olejů, tuků a ropných látek. Souprava 

oddělí kapaliny nebezpečné pro člověka nebo životní prostření od vody. 

3.1.1. Složení 

5 x sorpční had 

5 x sorpční polštář 

10 x sorpční chemická utěrka 

1 x sypký sorbent SK 4 

1 x havarijní tmel 5 PMPA 

1 x havarijní tmel 10 P - suché granule 

1 x kanalizační deska 65 x 45 cm 

1 x ochranné brýle 

1 x rukavice kyselinovzdorné 

1 x ochranný chemický respirátor 

1 x chemické výstražné světlo - červené 

1 x chemické výstražné světlo - žluté 

4 x výstražná nálepka „NEBEZPEČENÝ ODPAD“ 

4 x pytel na použité sorbenty 

1 x výstražná páska 300m 

1 x smetáček a lopatka 

1 x sud o objemu 120 l s víkem a UN kódem  

obr. 12 Havarijní souprava 
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4. Zdroje pro stavbu 

4.1. Elektrická energie pro staveništní provoz 

P1 - PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

Název stavebního stroje Štítkový příkon [kW] [ks] [kW] 

Ponorný vibrátor IVUR 50 0,8 1 0,8 

Míchačka Belle BWE 250/230V 2,2 1 2,2 

Svářečka Leister Varimat V2 4,6 1 4,6 

Svářečka Leister X84 2,3 1 2,3 

Jeřáb Liebherr K65 17 1 17 

P1 – Instalovaný příkon spotřebičů   26,9 

 

P2 - OSVĚTLENÍ 

PROSTOR Příkon [kW/m2] [m2] [kW] 

Kancelář stavbyvedoucího 0,0120 14,75 0,177 

Vrátnice 0,0120 13,74 0,165 

Sklady 0,0049 18,11 0,089 

Umývárny 0,0049 29,50 0,145 

Jednací místnost 0,0079 14,75 0,117 

Šatny 0,0064 29,58 0,189 

P2 – Instalovaný příkon spotřebičů   0,882 

 

4.1.1. Nutný p říkon elektrické energie 

0 = 1,1 ∗ :;(0,5 ∗ 01 + 0,8 ∗ 02)<= + ;0,7 ∗ 01=<>?,@ = 

= 1,1 ∗ :;(0,5 ∗ 26,9 + 0,8 ∗ 0,882)<= + ;0,7 ∗ 26,9=<>?,@ = 	26,24	kVA 

 

1,1 – Koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – Koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 – Koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – Koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
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4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 

 

B – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Ošetřování betonu m3 276,22 20 5524,4 

MEZISOUČET A    5524,4 

 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Hygienické účely 1 osoba 26 40 1040 

MEZISOUČET B    1040 

 

C - VODA PRO ÚDRŽBU 

 

Potřeba vody 

potřebné množství vody [l] 

 

umývání pracovních pomůcek 200 

MEZISOUČET C 200 

 

4.2.1. Výpočet sekundové spot řeby vody 

DE = F ∗ 1,6 + G ∗ 2,7 + 3 ∗ 2,0
� ∗ 3600 = 5524,4 ∗ 1,6 + 1040 ∗ 2,7 + 200 ∗ 2,0

8 ∗ 3600 = 0,396	
/� 

 

D = DE + 0,2 ∗ DE = 0,396 + 0,2 ∗ 0,396 = 0,475 
 �I → K�50 
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5. Řešení dopravních tras 

Během výstavby hrubé spodní stavby nebude převáženo žádné nadrozměrné 

břemeno, takže není třeba řešit zvláštní dopravu. 

5.1. Doprava armokoš ů a výztuže 

Ocelové armokoše, karisítě distanční podložky apod. budou dopravovány 

z armovny Betonmix Zlín – Štípa s.r.o. sídlící na adrese K Farmě 606, 763 14 Zlín – 

Štípa. Armovna je vzdálená 6,6 km a za běžného provozu bude doprava trvat 10 minut. 

Trasa vede po silnicích III. třídy (Lázně, Fryštácká, Okružní), na kterých nejsou žádná 

dopravní omezení. 

 
obr. 13 Trasa – Armovna Štípa 

5.2. Doprava systémového bedn ění Doka XLive 

Bednění bude dováženo z Brněnské pobočky firmy Doka sídlící na adrese Kšírová 

265, 619 00 Brno – Horní Heršpice. Trasa měří 99 km a cesta potrvá 1 hodinu a 5 

minut. Trasa začíná na silnici III. a I. třídy, posléze se napojuje na dálnici D1 ze které 

se v Otrokovicích sjíždí na silnici I. třídy (třída Tomáše Bati). Ta se napojuje na silnici 

III. třídy Okružní vedoucí až na místo stavby. 
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obr. 14 Trasa - Doka Brno 

 
obr. 15 Trasa Doka Brno 

5.3. Doprava čerstvého betonu 

Beton bude dopravován z nejbližší betonárny TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o. 

sídlící v Areálu Svit – Rybníky, Zlín – Prštné. Trasa vede po silnicích III. třídy a cestou 

nejsou žádná dopravní omezení. Délka trasy je 3,4 km a za běžného provozu bude 

trvat 6 minut. 
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obr. 16 Trasa - Beton TašStappa Zlín 

5.4. Doprava stavebních stroj ů 

Doprava všech stavebních strojů vyjma věžového jeřábu je zajištěna u firmy 

Phonix-Zeppelin sídlící na adrese Kvítkovická 1623, 763 61 Napajedla. Trasa vede po 

silnicích I. a III. třídy. Je dlouhá 13 km a za běžného provozu trvá 20 minut. Na trase 

nejsou žádná dopravní omezení. 

 
obr. 17 Trasa - Stroje Napajedla 
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5.5. Doprava Je řábu Liebherr 

Jeřáb bude zapůjčen a na automobilovém podvozku bude dovezen z firmy 

Jeřábový a výtahový servis, s.r.o. sídlící na adrese Napajedelská 1779, 76502 

Otrokovice. Trasa měří 13 km a zabere 20 minut. Vede po silnicích III. a I. třídy bez 

jakéhokoliv dopravního omezení. 

 
obr. 18 Trasa - Jeřáb Otrokovice 

6. Likvidace za řízení staveništ ě 

Po jeho dokončení SO107 budou zrušeny pouze skládky a sklad, aby bylo 

uvolněno místo pro výstavbu SO109. Dále bude odvezen věžový jeřáb. Zázemí pro 

dělníky a vedení stavby (celá severní část zařízení staveniště) zůstane až do doby 

před započetím finálních terénních úprav,  tzn. po dokončení SO109. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 

Osoby pohybující se na staveništi budou dodržovat bezpečnostní pokyny. Každá 

osoba pohybující se na staveništi musí být vybavena ochrannými pomůckami, přilbou, 

reflexní vestou. 

Pracovníci budou před zahájením výkonu činnosti seznámeni s předpisy BOZP a 

možnými riziky, které mohou nastat během práce. Každý pracovník toto stvrdí 

podpisem do protokolu o školení BOZP. 
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Podrobněji je BOZP zpracováno v samostatné textové příloze B9 – Bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci. 

7.1. Hlavní legislativa 

• Nařízení vlády - 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

• Zákon - 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

• Nařízení vlády - 101/2005 Sb.,o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

• Nařízení vlády - 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády - 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

• Vyhláška - 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující 

vyhlášku 137/1998Sb. a vyhlášku 502/2006 Sb., kterou byla vyhláška 137/1998 

Sb. doplněna 

• Nařízení vlády - 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 523/2002Sb. a nařízení vlády 

441/2004 

• Nařízení vlády - 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

• Vyhláška - 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

(změna: 324/1990 Sb.,207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 
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8. Životní prost ředí 

tab. 11 Katalog odpadů - zařízení staveniště 
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ZPŮSOB NAKL. 

S ODPADY 

SKLÁDKA ODPADŮ 

SUCHÝ DŮL - ZLÍN 

170101 Stavební odpad – Beton O 

ULOŽENÍ NA 

SKLÁDKY URČENÉ 

PRO JEDNOTLIVÉ 

DRUHY ODPADŮ 

POVOLENÉ A 

ZKOLAUDOVANÉ 

170102 Stavební odpad – Cihla O 

170201 Stavební odpad – Dřevo O 

170202 Stavební odpad – Sklo O 

170203 Stavební odpad – Plasty O 

170405 
Stavební odpad – železo 

a ocel 
O 

170504 
Stavební odpad – Zemina 

a kamení 
O 

170604 
Stavební odpad – Izolační 

materiály 
O 

130206 
Syntetické motorové, 

převodové a mazací oleje 
N 

150101 
Obaly – papírové a 

lepenkové 
O 

150102 Obaly – Plastové O 

150107  Obaly – Skleněné O 

200301 Směsný komunální odpad O 
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9. Důležitá telefonní čísla 

Policie ČR: 158 

Obecní (městská) policie: 156 

Zdravotnická záchranná služba: 155 

Hasičský záchranný sbor ČR: 150 

Jednotné evropské číslo tísňového volání: 112 
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Příloha – Technický list kontejner ů řady SC - standart 

Mobilní obytný kontejner SC. 

Rozměry: 

Délka: 6058 mm, šířka: 2438 mm, výška: 2820 mm (venkovní), 2500 mm (vnitřní). 

Konstrukce rámu: 

Svařovaná ocelová konstrukce z dutých, ohraňovaných a válcovaných profilů. Podlaha 

obvod z G profilu, příčky profil IPE 80 mm, výztuha z jeklu 40/40/2 mm. Strop obvod z 

nahraněných profilů, příčky rovněž, výztuha a uchycení z jeklu 40/20/2 mm. 

Kontejnerové zesílené rohy 8 ks. Odvod dešťové vody okapy v čelních stěnách se 

dvěma odpadovými svody na každé straně uvnitř rohových stojek pomocí PVC trubek ř 

63 mm. Rám opatřen základním nátěrem, povrchová úprava rámu a opláštění 

provedena zinkofosfátovým nátěrem v odstínu dle stupnice RAL. Konstrukce je 

svařena dle DIN 18 800. 

Podlaha: 

Spodní kryt z pozinkového plechu 0, 63 mm, který je tvarován a přichycen k 

podlahovému rámu nýty. Izolace 100 mm minerální vata dle DIN 4108, nehořlavá. 

Parozábrana PE 0,08 mm podélně natažená, u = 0,35 W/m2K. Zatížení podlahy 2000 

N/m2. 

Podlahová deska: 

Dřevotřísková deska tl. 22 mm přišroubovaná k podélným ocelovým nosníkům. 

Podlahová krytina:  

PVC krytina tl. 1,5 mm položená v pásech, lepená disperzním lepidlem, ve spojích 

svařená. 

Střecha: 

Pozinkovaný trapézový plech 0,75 mm, hloubka vlny 40 mm, přichycený texi šrouby ke 

střešním nosníkům konstrukce rámu. Izolace 80 mm minerální vata dle DIN 4108, 

nehořlavá. Parozábrana PE 0,08 mm podélně natažená, u = 0,44 W/m2K. 

Strop: 

Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná tl. 10 mm přichycená ke stropní 

konstrukci pomocí nýtů s plastovou krytkou. Spoje desky jsou řešeny pomoci PVC H-

profilu. 
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Obvodové st ěny: 

Pozinkovaný tvarovaný plech 0,63 mm, hloubka vlny 10 mm. 75 mm pozinkovaná 

konstrukce z pozinkových profilů systému Knauf. Izolace 60 mm minerální vata dle DIN 

4108, nehořlavá. Parozábrana PE 0,08 mm podélně natažená, u = 0,56 W/m2K. 

Vnit řní obložení obvodových st ěn: 

Dřevotřísková deska oboustranně laminovaná přichycená k obvodovým stěnám 

pomocí nýtů s plastovou krytkou. Spoje desky jsou řešeny pomocí PVC H-profilu. 

Okna: 

1 ks: Plastové bílé okno profil Kömmerling, 1800 x 1200 mm, dvoukřídlové s gumovým 

těsněním. Levé křídlo fix, pravé křídlo otvíravě sklopné, plastová roleta s ručním 

ovládáním, bílé kování Maco. Izolační prosklení 4/16/4, K = 1,1 W/m2K. 

Venkovní dve ře: 

1 ks: Ocelové dveře jednokřídlové ZK 875 x 2000 mm, pozinkované, hladké provedení 

v ocelové zárubni s gumovým těsněním. PVC klika se štítkem, cylindrický zámek. 

Topení: 

1 ks: Nástěnný elektro-konvektor 2000 w s termostatem včetně zásuvky a 

samostatného jističe. 

Elektroinstalace: 

1 ks: Rozvaděč s proudovým chráničem FI 0,03 A a automatickými jističi 

zabudovanými v rozvaděčové krabici pro 12 modulů. 

2 ks: Zásuvka. 

1 ks: Zásuvka k topení. 

1 ks: Vypínač osvětlení. 

2 ks: Trubicová zářivka 1 x 36 W s opálovým krytem včetně trubice 36 W/20. 
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tab. 12 Kontrolní a zkušební plán - zemní práce 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - ZEMNÍ PRÁCE 

  

Č
. PRÁCE   POPIS ZDROJ PROVEDE ČETNOST  ZPŮSOB  VÝSTUP ZÁVĚR PROVEDL PROVĚŘIL PŘEVZAL 

V
S

T
U

P
N

Í 

1 
Převzetí 

staveniště 

1.1 Kontrola přístupnosti   HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do 

SD 
  

      

      

1.2 Kontrola PD a jiných 
dokumentů 

ČSN, TP, 
SOD, VL, 
TZ, POŽP 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

1.3 
Kontrola veřejných sítí 
na staveništi, přípojná 

místa 
PD HSV, TDI, 

GD Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Protokol, 
zápis do 

SD 
  

      

      

1.4 Kontrola geodetických 
bodů 

PD, ČSN 
730205, 
ČSN 

730212-3 

HSV, TDI, 
GD 

Jednorázově Vizuálně Protokol   
      

      

1.5 Kontrola ohraničení a 
označení staveniště 

PD, n.v.č. 
591/2006 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD 

  
      

      

1.6 Kontrola pracovních 
pomůcek a strojů TP PSV, HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

2 Stroje pro 
zemní práce 

2.1 
Kontrola technického 

stavu vozidel a 
těžebních strojů 

TP PSV, STR Průběžně Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

2.2 
Kontrola zabezpečení 

strojů při přerušení 
prací 

TP STR Každý den Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

2.3 Kontrola způsobilosti 
pracovníků TP HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

3 
Klimatické 
podmínky 3.1 

Kontrola klimatických 
podmínek TP PSV Každý den 

Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   
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4 
Odstranění a 

ochrana 
zeleně 

4.1 Kontrola odstranění a 
ochrany zeleně 

ČSN 
839061,  
vyhl. č. 

395/1992 
Sb 

PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD 

  

      

      

5 Sejmutí 
ornice 

5.1 Kontrola sejmutí ornice 

ČSN EN 
1997-1, 
ČSN 73 

6133, PD, 
TP 

HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

5.2 Kontrola čistoty 
sejmuté ornice - PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

5.3 Kontrola uložení ornice TP PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

6 Štětovnicová 
stěna 

6. 1 Kontrola správnosti 
vytyčení  

 PD, ČSN 
730210-1 

HSV Jednorázově Měřením Zápis do 
SD 

  
      

      

6. 2 Kontrola materiálu   PD HSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

6.3 Kontrola hloubky 
zaberanění PD HSV, TDI Jednorázově Měřením Zápis do 

SD   
      

      

6.4 Kontrola svislosti  PD, ČSN 
EN 12063 

PSV Jednorázově Měřením Zápis do 
SD 

  
      

      

7 Zaměření 
objektu 

7.1 Kontrola zaměření 
objektu 

PD, ČSN 
730210-1, 
ČSN 73 
0420-2 

PSV Jednorázově Měřením Zápis do 
SD   

      

      

7.2 Kontrola přenesení 
bodů - lavičky 

PD, ČSN 
73 0420-
2, ČSN 

730210-1 

PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

8 
Výkop 

stavební 
jámy 

8.1 Kontrola vytyčení 
stavební jámy 

PD, ČSN 
73 0420-
2, ČSN 

PSV, TDI Jednorázově Měřením Zápis do 
SD   
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730210-1 

8.1 
Kontrola správnosti 
provedení výkopu 

stavební jámy 

PD, ČSN 
EN 1997-
1, ČSN 73 

6133 

PSV Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

9 
Geologický 

průzkum 9.1 
Kontrola geologického 

průzkumu, výskyt 
podzemní vody 

PD PSV, GE Průběžně Vizuálně 
Zápis do 

SD   
      

      

1
0 

Zabezpečení 
výkopu 

10.1 
Kontrola zabezpečení 

výkopu proti pádu 
osob a předmětů 

TP, n.v. č. 
362/2005 

Sb 
PSV, TDI Průběžně Vizuálně, 

měřením 

Protokol, 
zápis do 

SD 
  

      

      

1
1 

Svahování 11.1 Kontrola svahování 
jámy 

ČSN 73 
6133, 
ČSN 73 

3050, PD 

PSV Průběžně Vizuálně Zápis do 
SD 

  
      

      

1
2 

Výkop 
základových 

rýh 
12.1 

Kontrola strojního a 
ručního výkopu, 
přeprava zeminy 

PD, TP PSV Průběžně Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

1
3 

Ukončení 
zemních 

prací 

13.1 Kontrola geometrické 
přesnosti 

ČSN 
730210-1, 
ČSN 73 

0420, PD, 
TP 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD 

  

      

      

13.2 Kontrola pažení, 
svahování 

ČSN 73 
6133, 
ČSN 73 

3050, PD, 
SV 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

13.3 Kontrola čistoty ZS PD, TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      



129 

 

Zkratky: 

PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 

TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik;    SD - 

Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - Základová spára; STR - 

Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního 

prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - Geodet; OF - Odborná firma 

Výpis norem: 

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.; září 1987 - únor 2010 

(nahrazena normou ČSN 73 6133) 

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací  

- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění, část 

1: Přesnost osazení 

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky; 

srpen 2002  

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

srpen 2002  

- ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy.; říjen 

1988 - březen 2010 (nahrazena normou ČSN EN 1997-1) 

- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 

Obecná pravidla; říjen 2006 

- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti; duben 1995 

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích; březen 2006 

- ČSN EN 12063 Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny 

- n.v. č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; leden 2007 

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

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky; říjen 2005 

- vyhl. č. 395/1992 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České 

národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajin 
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1. Zemní práce 

1.1. Vstupní kontrola 

1.1.1. Převzetí staveništ ě 

Staveniště předá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, přístupné a prosté 

nároků třetích osob (věcné břemeno vztažené k pozemku budoucího staveniště), a to 

se schválenou a ověřenou projektovou dokumentací. Musí být vytyčeny komunikace a 

veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a připojovacími body pro odběr potřeb 

zařízení staveniště a provádění stavebních prací. Dále je předána hlavní polohová čára 

s hlavními výškovými body, které slouží k jednoznačnému vytyčení jednotlivých 

objektů. Obvod staveniště musí být zřetelně vyznačen, zejména pokud jej nevytváří 

viditelná a nesporná hranice, jako je např. komunikace, zástavba, oplocení apod. 

Kontrola polohy vyznačení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních 

vedení dle podkladů dodaných od správců sítí. Kontrola je prováděna v blízkosti 

navrhovaných staveb a přípojek vizuálně a přeměřením pomocí pásma. Zkontroluje se 

smlouva s dodavateli energií a provede se odečet stavu měřících přístrojů 

Kontrola geodetických bodů bude provedena opakovaným měřením (druhým 

vytyčením) výškopisných a polohopisných bodů s přibližně stejnou přesností anebo 

použitím kontrolních prvků. 

Kontrola projektové dokumentace. Dokumentace musí splňovat požadavky 

vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí úplné projektové dokumentace je: 

- A - Průvodní zpráva 

- B - Souhrnná technická zpráva 

- C - Situace stavby 

- D - Dokladová část 

- E - Zásady organizace výstavby  

- F - Dokumentace objektů 
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1.2. Meziopera ční kontrola 

1.2.1. Stroje pro zemní práce 

Provede se kontrola technického stavu vozidel a strojů. Ze strojů nesmí unikat 

kapaliny a příslušenství musí být v souladu s pokyny výrobce. Strojník vždy před 

opuštěním vozidla (stroje) zkontroluje, že je zajištěn. Všichni řidiči vozidel a obsluha 

strojů budou mít patřičná oprávnění. (řidičský, profesní, strojnický průkaz). 

1.2.2. Klimatické podmínky 

Průměrná teplota nesmí klesnout pod 5 °C. Pokud ano, je nutné základovou spáru 

chránit. Teplota se měří 3x denně, konkrétně v 6:00, 12:00 a 18:00 hodin. 

1.2.3. Odstran ění a ochrana zelen ě 

Kontroluje se, že veškerý travní porost a nízké křoviny byly odstraněny. 

1.2.4. Sejmutí ornice 

Kontrolujeme složení ornice a hloubku těžení ornice, která musí být 300 mm. 

Kontrolujeme způsob a podmínky skladování. Ornice může být skladována do výšky 

max. 1,5 m. 

1.2.5. Štětovnicová st ěna 

Dle PD se zkontroluje, že je stěna vytyčena na správném místě. Přeměří se délka 

přivezených štětovnic. Kontroluje se délka zaražení štětovnice. Změří se vyčnívající 

kus, který má přesahovat 200 mm nad povrch s tolerancí +-100 mm. Dále se kontroluje 

svislost.  

 

tab. 13 Tolerance půdorysné polohy a svislosti štětovnic po instalaci 

Typ st ěny Podmínky 

provád ění 

Půdorysná poloha 

hlavy v mm 

Svislost 2) měřená na 

horním 1m % ve všech 

směrech 

Štětovnice4) Na suchu 

Na vodě 

≤ 751) 

≤ 1001) 

≤ 13) 

≤ 1,53) 

Primární  Závisí na geologických podmínkách a na délce, tvaru, 
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elementy 

kombinovaných 

stěn 

velikosti a počtu sekundárních elementů. Tyto hodnoty 

by měly být stanoveny pro každý případ tak, aby byla 

minimalizována možnost rozpojení zámků 
1) Kolmo ke stěně 
2) Požaduje-li projektová dokumentace instalaci šikmých štětovnic, tolerance uvedené 

v tabulce jsou míněny od projektové šikmosti 
3) Složité geologické podmínky do 2% za předpokladu, že nejsou požadována přísná 

kritéria např. na vodotěsnost a že rozpojení zámků nebude podstatným problémem po 

provedení výkopu 
4) Kromě plochých štětovnic 

POZNÁMKA Tolerance v půdorysné poloze a svislosti se mohou sčítat 

1.2.6. Zaměření objekt ů 

Je nutno zřídit a zkontrolovat vyvápnění, polohu osazení průběžných a 

rohových laviček a dva polohopisné body nebo alespoň jednu směrovou přímku. Na 

lavičkách musí být zaznamenány výškopisné údaje a také musí být zkontrolována 

vzdálenost laviček od vyvápnění jámy. Kontrola je provedena vizuálně a následně i 

teodolitem. V průběhu stavby se provádí kontrola všech geodetických značek, zda 

nedošlo k jejich poškození. Vzdálenost laviček se volí od 1,5 do 2m od líce budoucí 

stavby nebo výkopů.  

1.2.7. Geologický pr ůzkum 

V průběhu výkopových prací je nutno kontrolovat vytěženou zeminu s ohledem 

na její fyzikální vlastnosti a v případě jakýchkoli pochybností sjednat nápravu 

přivoláním geologa, který zhodnotí situaci a případně navrhne nápravná opatření. O 

těchto případných zjištěných odlišnostech a nápravných opatřeních musí být proveden 

zápis do stavebního deníku, případně i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-

geologickou firmou. Sondy se provádějí minimálně 3 na jeden stavební objekt do 50m 

od sebe, umisťují se k rohům budovy nikoliv však přímo pod budoucí základy. Sondy 

jsou obvykle hluboké 2-5x šířky základového pasu. 

1.2.8. Výkop stavební jámy 

Proběhne kontrola shody s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových 

prací provádí hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je 
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povinen zajišťovat skutečný stav výkopů měřením pomocí latě a nivelačního přístroje. 

Při kontrole správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková 

a šířková max. ±50 mm. Odchylka při realizaci dna výkopu max. ±42 mm. 

Kontrola svahování se provádí vizuálně a následně měřením v průběhu 

provádění výkopových prací a po jejich dokončení. Sklon svahu je závislý na druhu 

zeminy a jejich fyzikálních vlastnostech. V průběhu kontroly během prací nesmí být 

ohrožena bezpečnost či zdraví pracovníků. Přesnost svahování kontrolujeme 

třímetrovou latí, pod kterou smí být prohlubně max. 50 mm, případně dmax*0,3 mm 

(směrodatná je vyšší hodnota). 

 

tab. 14 Hodnoty úhlů sklonu nesoudržných hornin 

Druh hornin 

Písky 

Š
tě

rk
y 

Sutě skalní 

P
ra

ch
ov

é 

Je
m

né
 

s 
ob

lý
m

i 
zr

ny
 

H
ru

bo
zr

nn
é 

B
řid

lic
e 

V
áp

en
ce

 

R
ul

a 

Ž
ul

a 

Úhel 

přirozeného 

sklonu 

26° 28° 32-36° 35-40° 25-29° 30-32° 30-34° 35-40°  

 

1.2.9. Výkop základových rýh 

Proběhne kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů 

výkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha 

výkopu se kontrolují pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou 

odchylkou ±50 mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně 

max. 50 mm. 

1.3. Výstupní kontrola 

1.3.1. Ukončení zemních prací 

Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, 

pokud k nim přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních 

odchylek +30 mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru 

(směrodatná je vyšší hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se 
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dodržet předepsaný tvar (t.j. nejméně předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně dna 

výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha a horních ploch násypů musí 

být zhotovena s přesností mezních odchylek ±(40+dmax*10-1) v mm od projektované 

výšky. 

Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, nerozbředlá, 

nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je nutno 

poškozenou vrstvu odstranit. 
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tab. 15 Kontrolní a zkušební plán - základové konstrukce 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN - ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

  
Č
. PRÁCE   POPIS ZDROJ PROVEDE ČETNOST ZPŮSOB VÝSTUP ZÁVĚR PROVEDL PROVĚŘIL PŘEVZAL 

V
S

T
U

P
N

Í  

1 Převzetí 
staveniště 

1.1 Kontrola přístupnosti - HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol, 
zápis do 

SD 
  

      

      

1.2 Kontrola PD a jiných 
dokumentů 

ČSN, TP, 
SOD, VL, 
TZ, POŽP 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

1.3 
Kontrola ohraničení 

a označení 
staveniště 

PD, n.v.č. 
591/2006 

Sb. 
HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

1.4 Kontrola výsledků 
radonových zkoušek 

ČSN 73 
0601 HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

1.5 Kontrola shody 
geodetických bodů 

PD, ČSN 
730205, 
ČSN 

730212-3 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

2 Základová 
spára 

2.1 Kontrola pažení a 
svahování 

ČSN 73 
6133 HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

2.2 Kontrola čistoty - HSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

SD   
      

      

2.3 Geometrická 
přesnost 

PD, TP, 
ČSN 

730205, 
ČSN 

730212-3 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD         

      

3 Jáma 3.1 Kontrola 
provedených prací 

ČSN 73 
6133, ČSN 
73 0212-3, 

PD, TP 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD         

      

4 Materiál a 4.1 Kontrola bednění a Dodací list, HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, Zápis do         
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skladování jeho skladování TP měřením SD       

4.2 Kontrola oceli a její 
skladování 

dodací list, 
PD, ČSN 
EN 10080 

HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

4.3 Kontrola dodaného 
betonu 

dodací list, 
PD, ČSN 

EN 12 350-
2 

HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

5   4.4 Kontrola kvality cihel Dodací list, 
PD HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

6 Klimatické 
podmínky 6.1 

Kontrola vhodnosti 
klimatických 
podmínek 

TP PSV Každý den Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

7 Způsobilost 
dělníků 7.1 

Kontrola způsobilosti 
dělníků, průkazy, 

školení 
TP HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

8 
Stroje a jejich 
zabezpečení 8.1 

Kontrola technického 
stavu strojů a jejich 

zabezpečení 

TP, 
Technické 
listy, n. v. 
378/2001 

Sb. 

PSV, STR Průběžně Vizuálně 
Zápis do 

SD   
      

      

9 
Zabezpečení 

proti pádu osob 
a předmětů 

9.1 Kontrola zajištění 
výkopu zábradlím 

TP, v. č. 
362/2005 

Sb. 
HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 

měřením 
Zápis do 

SD   
      

      

1
0 

Základová 
spára 

10.1 Kontrola čistoty ZS TP PSV  Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

10.2 
Kontrola hloubky 

rýhy pro podkladní 
beton 

PD PSV Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

1
1 

Podkladní 
beton 11.1 

Kontrola podkladního 
betonu, sklon, 
tloušťka vrstvy 

PD PSV Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

1
2 

Vytyčení 
bednění 12.1 

Kontrola správného 
vytyčení dle PD PD PSV Jednorázově 

Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   
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1
3 Zemnící pásek 13.1 Kontrola umístění 

zemnícího pásku PD PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

1
4 

Montáž 
bednění 

14.1 

Kontrola provedení 
prostupů, těsnosti, 

spojení dílců, 
stability, rozměrů 

PD, ČSN 73 
2400, ČSN 
730210-1, 

n.v.č. 
362/2005 

Sb. 

HSV, PSV Jednorázově Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

14.2 
Očištění a vlhčení 

před betonáží TP PSV Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

SD   
      

      

1
5 Výztuž 

15.1 

Kontrola uložení 
výztuže, svařování, 

krytí, polohy, 
stability, čistoty 

PD, SV, 
ČSN EN 
1992-1-1, 
ČSN 13670 

- 1 

HSV, PSV, 
TDI Průběžně Vizuálně 

Zápis do 
SD         

      

15.2 
Kontrola vložení 

distančního 
materiálu 

PD PSV Průběžně Vizuálně Zápis do 
SD   

      

      

1
6 Beton 

16.1 Kontrola konzistence 
bet. směsi 

ČSN EN 12 
350-2 HSV, PSV Každou 

dodávku 
Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD   

      

      

16.2 Kontrola ukládání a 
hutnění 

ČSN EN 
206-1,ČSN 
EN 1992-1-

1, PD 

HSV, PSV, 
TDI Průběžně Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

16.3 

Kontrola ošetřování 
uloženého betonu 

během tuhnutí, 
zavlažování, ochrana 

před klimatickými 
vlivy 

ČSN EN 
206-1, ČSN 
EN 1992-1-

1 

HSV, PSV, 
TDI Průběžně Vizuálně Zápis do 

SD         

      

1
7 

Demontáž 
bednění 17.1 

Kontrola odbednění 
a očištění TP PSV Jednorázově Vizuálně 

Zápis do 
SD   

      

      

1
8 

Zásyp 18.1 Kontrola zhutnění 
štěrkového zásypu 

ČSN 72 
1006, PD 

HSV, PSV, 
GE 

Průběžně Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD, 

Protokol 
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1
9 Zdivo 

19.1 
Kontrola vazby cihel, 
sestavení, vyplnění 

spár maltou 

PD, ČSN 
EN 1996-2 PSV Průběžně Vizuálně Zápis do 

SD   
      

      

19.2 Rovinatost, výšky 
spár 

PD, ČSN 
EN 1996-2 HSV, PSV Jednorázově Vizuálně, 

měřením 
Zápis do 

SD   
      

      

V
Ý

S
T

U
P

N
Í 

2
0 

Přesnost 
provedení 

20.1 
Kontrola shody a 

přesnosti 
provedených základů 

ČSN 
730210-1, 
ČSN 

730212-3, 
PD 

HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
SD 

        

      

2
1 Čistota základů 

21.1 
Kontrola čistoty 
základových kcí TP HSV, TDI Jednorázově Vizuálně 

Zápis do 
SD   

      

      

2
2 Pevnost betonu 

22.1 
Zkouška pevnosti 

betonu na 
zkušebním prvku 

ČSN EN 
12390-3, 

PD 
HSV, TDI, S Jednorázově Vizuálně, 

měřením 
Zápis do 

SD 
  

      

      

2
3 

Vyvedení 
výztuže 

23.1 
Kontrola vyvedení 
navazující výztuže 

nad terén 
PD HSV, TDI Jednorázově Vizuálně, 

měřením 
Zápis do 

SD 
  

      

      

 

 



 

 

Zkratky: 

PD - Projektová dokumentace; HSV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; 

TZ - Technická zpráva; VL - Vlastnické listy; SOD - Smlouva o dílo; S - Statik;    SD - 

Stavební deník; TP - Technologický předpis; PSV - Mistr; ZS - Základová spára; STR - 

Strojník, obsluha stroje; SV - Statický výpočet; POŽP - Podmínky ochrany životního 

prostředí; PLL - Platná legislativa; GE - Geolog; GD - Geodet; OF - Odborná firma 

Výpis norem 

- ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti; duben 1995 

- ČSN 730212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty 

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení.; září 1987 - únor 2010 

(nahrazena normou ČSN 73 6133) 

- ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - 

Všeobecně 

- ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

- ČSN EN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 

- n. v. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 

1: Přesnost osazení 

- n.v.č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

- ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

- ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 
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2. Výkopové práce 

2.1. Vstupní 

2.1.1. Převzetí staveništ ě 

Musí být vytyčeny komunikace a veřejné sítě s příslušnými ochrannými pásmy a 

připojovacími body pro odběr potřeb zařízení staveniště a provádění stavebních prací. 

Dále je předána hlavní polohová čára s hlavními výškovými body, které slouží k 

jednoznačnému vytyčení jednotlivých objektů. Obvod staveniště musí být zřetelně 

vyznačen, zejména pokud jej nevytváří viditelná a nesporná hranice jako je např. 

komunikace, zástavba, oplocení apod. 

Kontrola projektové dokumentace. Dokumentace musí být splňovat požadavky 

vyhlášky 499/2006 Sb. Součástí úplné projektové dokumentace je: 

- A - Průvodní zpráva 

- B - Souhrnná technická zpráva 

- C - Situace stavby 

- D - Dokladová část 

- E - Zásady organizace výstavby  

- F - Dokumentace objektů 

2.1.2. Základová spára a jáma 

Kontrola úpravy dna a stěn stavebních jam, hloubených zářezů, rýh a šachet, 

pokud k nim přiléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s přesností mezních 

odchylek +30 mm a -50 mm nebo -0,75*dmax v mm od projektovaného tvaru 

(směrodatná je vyšší hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nepřiléhají, musí se 

dodržet předepsaný tvar (t.j. nejméně předepsaná hodnota). Kontrola úpravy pláně dna 

výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha, a horních ploch násypů musí 

být zhotovena s přesností mezních odchylek ±(40+dmax*10-1) v mm od projektované 

výšky. 

Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, 

nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je 

nutno poškozenou vrstvu odstranit. 
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2.1.3. Materiál a skladování 

Kontrolujeme označení a množství armokošů, správnost rozmístění jednotlivých 

prvků, geometrické rozměry, pevnost, nepoškozenost manipulací a jejich čistotu. 

Kontrolujeme způsob skladování armokošů. Armokoše musí být místěny na zpevněné 

a odvodněné skladovací ploše na podkladcích výšky min. 100 mm a vzdálených od 

sebe max. 800 mm.  

Kontrolujeme označení a množství distančních kroužků, nepoškozenost balení. 

Kontrolujeme způsob skladování distančních kroužků. Distanční kroužky musí být 

skladovány v originálním balení v uzamykatelném stavebním kontejneru. 

Bednění musí výt uloženo na zpevněné odvodněné ploše. Desky uskladněny do 

max. výšky 1,0m, tj. 10 ks na sobě, u země doplněných o dřevěné podkladky. Při 

převozu budou desky svázány dvěma stahovacími pásky. První sváže podkladek se 

spodní deskou a druhý pak všechny desky dohromady. 

Zdivo bude skladováno na paletách o rozměrech 1,2 x 0,8 m. Na paletě o 

hmotnosti 987 kg bude celkem 253 cihel.  

Hydroizolace bude chráněna před mechanickým poškozením a styku s organickými 

rozpouštědly. Z bezpečnostních důvodů se role skladují vleže. 

Geotextilie musí být uskladněna v suchém prostoru, bez výrazných teplotních 

výkyvů. tj. ve skladu materiálů. Je možné jej stohovat a to naležato v maximálně pěti 

vrstvách na sobě, nebo nastojato v jedné vrstvě. 

Štěrk nebude speciálně uskladněn, vysype se v blízkosti pásového dopravníku, kde 

ho dělníci spolu se smykovým nakladačem uloží na místo. 

2.2. Meziopera ční 

2.2.1. Klimatické podmínky 

Teplota během betonáže nesmí klesnout pod 5°C. M ěří se průměrná teplota 3x 

denně tj. v 6:00, 12:00 a 18:00 hodin. Pokud teplota klesne pod 5°C musí být beton 

ochráněn proti promrznutí např. zakrytím folii nebo geotextilií. V případě betonáže pod 

5°C bude použita teplá zám ěsová voda nebo použity přísady. Stejně tak se musí beton 

chránit proti vysokým teplotám, tj. teplotám vyšším jak 25°C. V takovém p řípadě musí 

být beton chráněn geotextilií a musí být dostatečně kropen vodou. Práce budou 

přerušeny při hustém dešti nebo bouřce. 
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2.2.2. Způsobilost d ělníků 

Kontroluje se, že jsou všichni účastníci stavby proškolení ohledně bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Dále se u pracovníků kontrolují všechny potřebné doklady tj. 

řidičské, profesní, strojnické, svářečské průkazy. 

2.2.3. Stroje a jejich zabezpe čení 

Kontrola technického stavu vozidel a strojů. Ze strojů nesmí unikat kapaliny a 

příslušenství musí být v souladu s pokyny výrobce. Strojník vždy před opuštěním 

vozidla (stroje) zkontroluje, že je zajištěn proti zneužití třetí osobou.  

2.2.4. Zabezpečení proti pádu osob a p ředmětů 

Kontroluje se zřízení zábradlí okolo stavební jámy. Zábradlí musí mít výšku 

nejméně 1,1 m a skládá se minimálně z horní tyče (madla) a zarážky u země ve výšce 

minimálně 0,15 m. U výšek větších jak 2 m bude zábradlí doplněno o středovou tyč. 

2.2.5. Základová spára 

Základová spára musí být čistá, srovnaná, nerozmáčená, neporušená, 

nerozbředlá, nepromrzlá či jinak mechanicky poškozená. Při zjištění nedostatků je 

nutno poškozenou vrstvu odstranit. 

Provádí se kontrola souladu finálních půdorysných a hloubkových rozměrů 

výkopů s projektovou dokumentací a správný poměr svahování. Rozměry a poloha 

výkopu se kontroluje pomocí pásma, nivelačního přístroje s dovolenou rozměrovou 

odchylkou ±50 mm a rovinnost 3 m latí, pod kterou je dovolená hloubka prohlubně 

max. 50 mm 

2.2.6. Podkladní beton 

Rovinnost podkladního betonu bude měřena 3m latí na které může být odchylka 

±5mm. Dále se kontroluje čistota. 

2.2.7. Vytyčení bedn ění 

Na základě projektové dokumentace kontrolujeme, že místo, kde bude 

následně namontováno bednění, je správně vyznačeno. Kontroluje se poloha a 

rozměry. 
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2.2.8. Zemnící pásek 

Kontroluje se, že je zemnící pásek osazen na místě. 

2.2.9. Montáž Bedn ění 

Kontroluje se poloha bednění, která má přípustnou odchylku ±25 mm od 

projektové dokumentace, svislost bednění, mezní odchylka svislosti je ±15 mm a 

tvarová stabilita. Bednění nesmí být prohnuté nebo jinak tvarově poškozené a musí být 

celistvé. Dále musí být opatřeno odbedňovacím přípravkem. 

2.2.10. Výztuž 

Kontroluje se označení osazovaného armokoše a jeho shoda s projektovou 

dokumentací. Koš nesmí být znečištěn nebo poškozen a musí být osazen distančními 

kroužky. Hlídá se jejich počet a správná velikost dle projektové dokumentace. U karisítí 

se navíc kontrolují přesahy jednotlivých polí. 

2.2.11. Beton 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované 

prvky byly řádně uloženy a aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti. 

Ukládáni a zhutňování musí byt tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojeni vrstev a 

tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo přetěžováni bedněni a 

podpěr. Zvýšenou pozornost je nutné věnovat složitějším tvarům, např. rohy apod. 

Beton se musí ukládati z maximální výšky 1,5 m 

Během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému 

slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. 

Stavbyvedoucí musí kontrolovat každou dodávku betonové směsi. Kontroluje 

údaje na dodacím listě s fyzickým stavem při vykládce. Měří se konzistence na vzorku 

odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3
 betonové směsi z auto-domíchávače. Zkouší se 

pomocí zkoušky sednutí kužele. 

 

tab. 16 Klasifikace podle sednutí kužele 

Klasifikace podle sednutí 

Stupeň 

konzistence 

(sednutí) 

Označení 

v dodacím 

listu 

Pojmenování Specifikace 
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- S Suchá Bez vody, pouze vlhkost z kameniva 

- P Pěchovatelná 
Malé množství vody, při intenzivním 

zhutňování tvarování bez bednění 

S1 (10-40 mm) Z Zavlhlá Vyžaduje intenzivní vibraci 

S2 (50-90 mm) M Měkká 
Pro vibrovaný beton 

netenkostěnných kcí (základy) 

S3 (100-150 mm) V Velmi měkká Ostatní kce, málo intenzivní vibrace 

S3 (100-150 mm) C Čerpatelná 
Jako V, Menší obsah nejhrubší 

frakce kvůli čerpatelnosti 

S4 (>160 mm) T Tekutá 

Zhutňování bez vibrace, málo 

intenzivní nebo krátkou vibrací. 

Pohledové betony, tekuté potěry, 

samozhutnitelné betony 

 

tab. 17 Tolerance pro sednutí kužele 

Tolerance 

Určená hodnota 

v mm 
< 40 50 až 90 > 100 

Tolerance v mm ±10 ±20 ±30 

 

Beton je třeba chránit po dobu uvedenu v tabulce. 

 

tab. 18 Doba ochrany betonu po betonáži 

 
Třída 

ošetřování 1 

Třída 

ošetřování 2 

Třída 

ošetřování 3 

Třída 

ošetřování 4 

Doba ošetřování 12* 
Nepoužívá 

se 

Nepoužívá 

se 

Nepoužívá 

se 

Procentní hodnota 

předepsané 

charakteristické 28 

denní pevnosti 

Nepoužívá 

se 
35 % 50% 70 % 

* Za předpokladu, že tuhnutí nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu je 5°C nebo vyšší. 
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tab. 19 Nejkratší doba ošetřování betonu ve dnech 

Nejkratší doba ošetřování betonu ve dnech 

Teplota 

povrchu 

Vývoj pevnosti betonu 

Rychlý r ≥ 0,5 Střední r = 0,3 Pomalý r=0,15 
Velmi pomalý 

r≤0,15 

t ≥ 25 1 1,5 2 3 

25 > t ≥ 15 1 2 3 5 

15 > t ≥ 10 2 4 7 10 

10 > t ≥ 5 3 6 10 15 

 

Po ukončení zhutňováni a konečné úpravě se musí povrch betonu ošetřovat 

bez odkladu. Je-li potřeba zabránit trhlinám od plastického smršťováni na volných 

površích, musí se před ukončením uplatnit dočasné ošetřováni. Při teplotách pod 0 °C 

je třeba dodržet odbedňovací lhůtu 72 hodin. 

Požadavky pro odbednění 

- teplota betonu je min  ±5 °C až do dosažení minimální pevnosti v tlaku 

5N/mm2
 

- pokles teploty betonu < 0,3 °C/hod - m ěřeno v oblasti nejmenšího rozměru 

stavebního dílu 

- teplotní spád < 0,7 K/cm 

Při teplotě pod -3 °C je navíc t řeba zaručit, že beton bude mít po dobu min 3 dnů 

teplotu min 10 °C. Betonové plochy je t řeba ihned po odbednění opatřit zakrytím ze 

světlého materiálu a udržovat zakryté minimálně 7 dnů. Zakrytí je třeba provést tak, 

aby bylo pokud možno zabráněno pohybu vzduchu nad povrchem betonu.  

- Při teplotě vzduchu od +5 °C do +20 °C je toto zakryti t řeba provést minimálně 

jednou vrstvou stavební ochranné rohože.  

- Při teplotě vzduchu > 20 °C je t řeba na zakrytí použit takové světlé stavební 

ochranné rohože, které zachycuji vlhkost a trvale je udržovat vlhké. Nesmí při 

tom dojit k přímému vlhčeni betonových ploch vodou, a to proto, aby nedošlo 

k jejich náhlému ochlazení. 

- Při teplotě vzduchu < 5 °C je t řeba betonové plochy zakrýt minimálně dvěma 

vrstvami stavební ochranné rohože, resp. izolačními rohožemi. Rohože je třeba 

chránit před provlhčením, tak aby si zachovaly odpovídající izolační schopnost. 

V případě potřeby je třeba pomocí lehkých stěn vytvořit takový vzduchový 

prostor, který je možno vytápět, aby se splnila kritéria pro lhůtu odbednění. 
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2.2.12. Demontáž bedn ění 

Po odbednění se kontroluje čistota desek. 

2.2.13. Zásyp 

 Štěrk musí být ukládán po vrstvách o maximální mocnosti 300 mm. Bude 

provedena rázová zatěžovací zkouška dynamickou deskou. Hodnota Edef2 musí být 

minimálně 45 MPa. Tuto zkoušku provede externí firma. 

2.2.14. Zdivo 

 Průběžně se kontroluje vazba zdiva, tloušťka a výška spár podle latě, na které 

jsou vyznačeny výšky cihel a spár. Svislost konstrukce má povolenou maximální 

odchylku ±20 mm (Pro jedno podlaží), ±50 mm (celá budova). Rovinnost se měří 

v délce kteréhokoliv 1 metru s povolenou odchylkou ±10 mm a v délce 10 m 

s odchylkou ±50 mm. Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi 

jakýmikoliv body. 

2.3. Výstupní kontrola 

2.3.1. Přesnost provedení 

Kontrolují se rozměry, poloha, úhly, rovinatost a povrch jednotlivých 

základových konstrukcí. Geodet určí výšky jednotlivých rohů a ploch základových 

konstrukcí. Pásmem nebo metrem se přeměří rozměry konstrukcí a dvoumetrovou latí 

rovinatost s tím, že povolená odchylka je ±5 mm. Odchylky od rozměrů jsou uvedeny v 

tabulce. Povrch betonu se kontroluje pohledem a na konstrukci se nesmí vyskytovat 

štěrková hnízda, dutiny, praskliny, díry a povrch musí být celistvý.  

 

tab. 20 Odchylky od rozměrů základů 

l ≤ 1 1m < l ≤ 4m 4m < l ≤ 10m 10m < l ≤ 16m l ≥ 16 

4mm 6mm 12mm 15mm 20mm 
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2.3.2. Čistota základ ů 

Zkontroluje se, že jsou základové konstrukce bez známek znečištění. 

2.3.3. Pevnost betonu 

Zkušební vzorek se odebere, minimálně 3x za dobu betonování, přibližně po 

0,3 m3 odlitého v množství z mixu v cca 1,5 násobku množství potřebného pro 

zkoušku. Toto množství se klade do zkušebních forem (krychle o hraně 150 mm) a 

zhutní se (vibrátor) Vzorek se řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem 

betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí 

o teplotě cca 20°C ±5 °C minimáln ě 16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit 

otřesům, vibracím a vysoušeni. Pak se vzorky uloží do vody o teplotě 20 °C ±2 °C nebo 

do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95% a teplotě 20 °C ±2 °C. 

Výstupem této zkoušky je protokol a vyhotovení zkoušky, který obsahuje údaje 

o zkušebním zařízení, zkušební postupy, údaje o zkušebním vzorku (místo, stáři, 

velikost), výsledek zkoušky s výpisem naměřených vlastností. 

 



 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6 – NÁVRH STROJNÍ SESTAVY  
BUILDING MACHINE CHOICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE    TOMÁŠ KLIMÁNEK 
AUTHOR 
 
 
VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013 
  



149 

 

1. Pásový dozer CAT D6N LGP 

Dozer bude vypůjčen ve firmě Phoenix-Zeppelin ve Zlínské pobočce sídlící na adrese 

Kvítkovická 1623, Zlín 763 61. Odvoz je zajištěn firmou Phoenix-Zeppelin.  

1.1. Základní rozm ěry 

 

 
obr. 19 Dozer D6N 

 

tab. 21 Rozměry dozeru D6N 

1 Rozchod pasů 2160 mm 

2 

Šířka stroje 

bez radlice 

s radlicí 

 

3000 mm 

3706 mm 

3 Výška stroje 3200 mm 

4 Výška taženého závěsu 669 mm 

5 Délka pásu ve styku s terénem 3117 mm 

6 Délka základního stroje 4165 mm 

7 Výška vršku výfuku 3083 mm 

8 Výška záběrových lišt desek pásů 57 mm 

9 Světlá výška 507 mm 
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1.2. Technické parametry 

Stroj se bude pohybovat na první rychlostní stupeň tzn. rychlostí 3,1 Km/h s tažnou 

silou 320 kN. Na staveništi bude použita radlice typu XL SU šířky 3154 mm s objemem 

4,28 m3. 

1.3. Výpočet 

 Stroj bude použit při skrývce ornice tloušťky 300 mm o celkovém objemu 

1347,96 m3 v zemině 4. třídy těžitelnosti. Stroj bude obsluhovat průměrná obsluha 

dobou práce 50 minut. Pracovní cyklus T je 90 s. 

 

D = 3600�	)	�
!1L = 36004,2890 = 171,2�&/ℎ 

 

DM = D ∗5� = 171,2 ∗ 0,75 ∗ 0,75 ∗ 0,83 = 79,9�&/ℎ 

 

Z výpočtů vyplívá, že provozní výkonnost stroje je 79,9 m3/h.  

 

�ℎ = ℎ��!�	
�ý������	��)�� = 1

79,9 = 0,013 

2. Rypadlo CAT M313D 

Bylo vybráno z nabídky firmy Phoenix-Zeppelin, protože sídlí nedaleko stavby. 

M313D, má dostačující dosah rypadla pro potřeby stavby a jeho produktivita v případě 

nerozrušené zeminy 72 m3/h je také dostačující. 

Na rypadlu bude osazen hydraulicky nastavitelný výložník (VA) délky 2000 mm, 

který umožní snadnější pojezd po běžných komunikacích. Protože stroj bude pracovat  

v zeminách 3. až 4. třídy těžitelnosti, bude použit při hloubení stavební jámy s rýpací 

lopatou pro extrémní podmínky (EX) s šířkou 1200mm o obejmu 0,72m3, dále při 

hloubení rýh pro základové pasy s rýpací lopatou šířky 450mm a objemem 0,18m3. 

Stroj bude pronajatý ve firmě Phoenix-Zeppelin ve Zlínské pobočce sídlící na adrese 

Kvítkovická 1623, Zlín 763 61. Na místo stavby se dopraví sám viz. příloha dopravních 

spojení. 
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Rypadlo bylo zvoleno na kolovém podvozku z důvodu snadnější a levnější přepravy 

na místo stavby a zároveň terén na staveništi není tak náročný, aby bylo třeba 

pásového podvozku.  

2.1. Základní rozm ěry 

 

obr. 20 Rypadlo uzpůsobené jízdě po komunikacích 

 
obr. 21 Dosah rypadla 

tab. 22 Dosah rypadla 
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1 Výškový dosah mm 9670 

2 Výsypná výška mm 6900 

3 Hloubkový dosah mm 5160 

4 Hloubkový dosah při svislé stěně mm 3500 

5 Hloubkový dosah při vodorovném dnu 2,5m mm 4920 

6 Dosah mm 8670 

7 Dosah na opěrné rovině mm 8490 

 Síly od válce lopaty kN 93 

 Síly od válce násady kN 73 

 

2.2. Technické parametry 

tab. 23 Vlastnosti rypadla CAT M313D 

Výkon motoru 102kW/139k 

Rychlost  

Dopředu/dozadu  

1. rychl. Stupeň 9 km/h 

2. rychl. Stupeň 37 km/h 

Plazivé rychlosti  

1. rychl. Stupeň 3 km/h 

2. rychl. Stupeň 13 km/h 

Maximální stoupavost 58 % 

Světlá výška podvozku 370 mm 

Provozní hmotnost 13 800 kg 

Objem lopaty š. 1200 mm 0,72 m3 

Objem lopaty š. 450 mm 0,18 m3 

 

2.2.1. Určení normohodiny naklada če 

 

�ℎ = ℎ��!�	
�ý������	��)�� = 1

72 = 0,014 
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3. Rypadlo-Naklada č CAT 422E 

Stroj, stejně jako ostatní stavební stroje, bude zapůjčen ve firmě Phoenix-Zeppelin. 

Požadavkům stavby vyhovoval spolu s CAT 422E o objemu lopaty 1,03 m3 také 

nakladač CAT 930H s lopatou o objemu 2,3 m3. Při porovnání cen ale vyšel o poznání 

lépe rypadlo-nakladač 422E.  

Na stavbě bude použit při nakládání ornice. Bude osazen víceúčelovou lopatou 

(MP) šířky 2406 mm, obejmu 1,03 m3 a standardní násadou. Maximální nosnost ve 

zdvihu je 2581 kg a vylamovací síla 39 kN. Na místo stavby se dopraví sám - viz. 

příloha dopravních spojení. 

3.1. Základní rozm ěry 

 
obr. 22 Rypadlo-nakladač 906H 

 
obr. 23 Rypadlo-Nakladač CAT 906H 
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1 Celková délka 5729 mm 

2 Celková přepravní výška 3736 mm 

3 Výška ke kabině 2863 mm 

4 Vzdálenost osy nápravy od přední mřížky 2704 mm 

5 Rozvor kol 2200 mm 

6 Výška závěsného čepu 3314 mm 

7 Výsypná úhel ve zdvihu 44° 

8 Dosah při max. úhlu vyklopení 2653 mm 

9 Max. zaklopení lopaty v úrovni země 38° 

10 Hloubkový dosah 118 mm 

11 Vzdálenost od masky po břit lopaty 1495 mm 

12 Max. výškový dosah 4238 mm 

13 Hloubkový dosah – rypadlo 4255 mm 

14 Hloubkový dosah při plochém dnu 4214 mm 

15 Vodorovný dosah 5648 mm 

16 Dosah při max. zdvihu 1679 mm 

17 Šířka přes stabilizační opěry 2368 mm 

 

3.2. Výpočet 

Výkonnost dozeru, kterou je nutno splnit, je 79,9 m3/h. Koeficient plnění je 

90%.Třída těžitelnosti 4. = 1,5 s, hromada navršená dozerem do 3 m výšky = 0,6 s, 

konstantní průběh pracovního cyklu = 0 s, vyklápění na korbu do 10 m3 = 2,4 s, 

časové využití 45 minut = 0,75 s. Základní doba pracovního cyklu je 30 s. 

 

! = 3600
(30 + 1,5 + 0,6 + 0 + 2,4 + 0,75) = 102,13	1/ℎ 

 

!M = 102,13 ∗ 4560 = 76,59 = 77	1"�
ů 

 

����	
��	�"	�	�
	�	č = 79,9
77 = 1,03	�& 
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3.2.1. Určení normohodiny naklada če 

�ℎ = ℎ��!�	
�ý������	��)�� = 1

79,9 = 0,013 

 

4. Sklápěč Tatra 815 NK S3 

Pro dopravu zeminy ze staveniště na skládku budou použit sklápěče Tatra 815 NK S3 

s korbou o objemu 10m3 a nosností 10 t. Budou pronajaty od firmy Podhoran, Lukov 

309, 763 17. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku Suchý důl ve Zlíně – 

Mladcové, vzdálenou 6,2 km. Pro zajištění plynulého odvozu bude použito 7 

nakladačů. 

 
obr. 24 Tatra 815 NK S3 

4.1. Základní rozm ěry 

 
obr. 25 Tatra 815 NK S3 - rozměry 
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4.2. Výpočet 

4.2.1. Určení objemu zeminy, kterou skláp ěč může převézt 

 

� = �������	��
á�ěč
����. ℎ�������	 �!�" = 10000

1800 = 5,55�& 

 

4.2.2. Určení doby nutné k naložení 

 

L = ����	 �!�"	�		��)�ě
�ý�������	)"�	�
	 = 5,55

72 = 0,077ℎ 

 

4.2.3. Délka pracovního cyklu skláp ěče 

Doba vyložení: 0,08 h 

Doba nakládání:0,077 h 

Doba jízdy po staveništi: 0,02 h 

Doba jízdy mezi skládkami:  

6,2/40=0,155 h (tam 40 km/h), 6,2/50=0,124 h (zpět 50 km/h) 

 

4.2.4. Stanovení výkonu skláp ěče 

 

D = ����	 �!�"	�		��)�ě
�é
�		�)	1���íℎ�	1"�
. = 5,55

0,077 + 0,02 + 0,155 + 0,08 + 0,124 + 0,02 = 5,55
0,476

= 11,92�&/ℎ 

 

4.2.5. Určení pot řebného po čtu skláp ěčů – skrývka ornice 

 

� = �ý���	�	�
	�	č
�ý���	��
á�ěč = 79,9

11,92 	= 6,7 = 7�� 

 

4.2.6. Určení pot řebného po čtu skláp ěčů – výkop jámy a pas ů  

 

� = �ý���	)"�	�
	
�ý���	��
á�ěč = 72

11,92 	= 6,1 = 7�� 
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4.2.7. Určení stroj-hodiny skláp ěče 

�ℎ = ℎ��!�	
�ý������	��)�� = 1

11,92 = 0,15 

5. Mobilní je řáb Demag AC-30 

Jeřáb bude využit jako nosič beranidla pro zarážení štětovnic Larsen. Jeřáb zajišťuje 

firma Geostav spol. s r.o., která současně zajišťuje montáž štětových stěn. Geostav 

sídlí na adrese Objízdná 1897, Otrokovice 765 02. 

 

 

 
obr. 26 Autojeřáb - rozměry 

 

 

délka: 6880 mm 

přepravní délka: 8375 mm 

šířka: 2500 mm (4000- 6000 mm patky) 

výška: 3000 mm 

výkon motoru: 172 kW 

max. výška výložníku: 28 m 
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max. nosnost při vyložení 2,7m: 30 000 kg 

hmotnost: 22,0 t 

patkovací základna: 5,9 x 5,95 m 

 

 
obr. 27 Autojeřáb Demag AC-30 – Graf 
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6. Vibroberanidlo ICE Holland 416L 

Bude použito na zaražení štětových stěn.  

6.1. Základní rozm ěry 

 
obr. 28 Vibroberanidlo - rozměry 

 

6.2. Technické parametry 

tab. 24 Vibroberanidlo - vlastnosti 

Dynamická hmotnost 2,84 t 

Frekvence 26 Hz 

Odstředivá síla 380 kN 

Vytahovací síla 360 kN 

Amplituda 16 mm 

Statický moment 230 Nm 

Hydraulický výkon 193 kW 
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7. Jeřáb Liebherr 65 K 

Věžový jeřáb bude použit pro překládání materiálu z nákladních automobilů na 

místo uskladnění, dále bude využit pro uložení armokošů do bednění. Po skončení 

etapy hrubé spodní stavby zůstane na staveništi až do konce výstavby.  

Spolu s věžovým jeřábem bylo uvažováno nad autojeřábem, ovšem žádný by nebyl 

schopen během realizace horní stavby přenášet břemena do výšky 28m a vodorovné 

vzdálenosti cca 20 m. Celkový výkon jeřábu je 17 kVA. Tento typ věžového jeřábu byl 

zvolen tak, aby vyhovoval předešlým požadavkům. Bude zapůjčen u firmy Jeřábový a 

výtahový servis s.r.o. se sídlem v Otrokovicích na ulici Napajedelská 1779. 

 
obr. 29 Věžový jeřáb Liebherr 65K - délka výložníku 
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tab. 25 Jeřáb Liebherr 65 K - Únosnost výložníku 

 

8. Autodomícháva č Cifa SL9  

Na dovoz čerstvé betonové směsi z betonárny TAŠ-STAPPA beton, spol s r. o. ,sídlící 

v Areálu Svit – Rybníky, Zlín – Prštné, bude využito vozů Mercedes-Benz 

s domíchávačem Cifa SL9 o objemu bubnu 9 m3, které vlastní betonárna. 

 

 
obr. 30 Autodomíchávač Cifa SL9 
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8.1. Technické parametry 

tab. 26 Autodomíchávač - Vlastnosti bubnu 

Kapacita bubnu 9 m3 

Plnící poměr 56,3 % 

Rychlost otáčení 14 ot./min 

Průměr bubnu 2300 mm 

Válce 2 

Výstup vodní pumpy 400 l/s 

Tlak vodní pumpy 3,5 bar 

Kapacita vodního tanku 400 l 

 

 
obr. 31 Autodomíchávač - rozměry 

 

tab. 27 Autodomíchávač - rozměry 

A – min. délka rámu 5970 mm 

B – min. délka mixu 7177 mm 

C – přesah 1205 mm 

D – těžiště 2450 mm 

E – max. výška 2725 mm 

Max. šířka 2355 mm 

Celková hmotnost 3966 kg 

Počet náprav 4  
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9. Čerpadlo betonové sm ěsi Cifa K36 XZ 

Pro betonáž základových pasů, stěn a desky bude použito čerpadlo firmy TAŠ-

STAPPA beton, spol s r. o, které vlastní betonárna. Na stavbě je třeba rozvést beton 

na velké vzdálenosti, takže čerpadlo je ideální variantou. 

 

 
obr. 32 Čerpadlo bet. Směsi 

9.1.  Rozměry 

 
obr. 33 Čerpadlo bet. směsi - rozměry 
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obr. 34 Čerpadlo bet. směsi - dosah ramene 

 

tab. 28 Čerpadlo bet. směsi - dosah ramene 

Průměr trubky 125 mm 

Max. vertikální dosah 35,6 m 

Max. horizontální vzdálenost 31,4 m  

Min. rozvinutá výška 8,6 m 

Počet ramen 4 

Úhel otáčení 370° 

Délka koncové hadice 4 m 
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tab. 29 Čerpadlo bet. směsi - vlastnosti 

Max. teoretické množství směsi 140 m3/h 

Max. tlak beton. Směsi 80 bar 

Max. počet zdvihů 28 zdvihů / min 

10. Ponorný vibrátor IVUR50 

Pro hutnění čerstvě uložené betonové směsi bude použit ponorný vibrátor IVUR50, 

zapůjčený u firmy Phoenix-Zeppelin. 

 

 
obr. 35 Ponorný vibrátor Ivur50 

10.1. Technické parametry 

tab. 30 Vibrátor - vlastnosti 

Hmotnost 16 kg 

Pracovní šířka  500 mm 

Průměr 50 mm 

Délka 370 mm 

Délka hadice 5000 mm 

Hmotnost s hadicí (5000mm) 9,5 kg 

Napětí 230 V 

Frekvence 200 Hz 

Vstupní proud 4,6 A 

Výkon 850 W 
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11. Vibra ční lišta 

Pro hutnění a srovnání betonu na deskách bude použita vibrační lišta Hervisa perles 

RVH 200. Bude zapůjčena u firmy Phoenix-Zeppelin.¨ 

 

 
obr. 36 Vibrační lišta 

tab. 31 Vibrační lišta vlastnosti 

 

 

 

 

 

 

12. Vibra ční válec Weber DVH600 

Díky svým rozměrům se dostane na převážnou většinu míst, které bude třeba 

hutnit. Bude použit při hutnění vrstev hlíny a štěrku při zasypávání jam a rýh a dále pro 

zhutnění ploch během výstavby zařízení staveniště. Bude zapůjčen u firmy Phoenix-

Zeppelin. 

Hmotnost 18 kg 

Pracovní šířka 2000 mm 

Typ motoru Honda GX25 

Palivo Benzín 

Zdvihový objem 25 cm3 
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obr. 37 Vibrační válec Weber DVH600 

12.1. Technické parametry 

tab. 32 Vibrační válec Weber DVH600 - vlastnosti 

Provozní hmotnost 420 kg 

Šířka běhounu 650 mm 

Průměr běhounu 325 mm 

Odstředivá síla 10 kN 

Frekvence 60 Hz / 3600 ot./min 

Typ motoru Lombardini 15 LD 315 

Druh motoru Diesel 

Max. výkon motoru 5,0 kW / 6,8 HP 

Výkon při provozní rychlosti 4,0 kW / 5,5 HP při 3600 ot/min 

Pracovní rychlost 0 – 58 m/min 

Kapacita nádrže na vodu 33 l 
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13. Vibra ční pěch Weber SRV 66 

Bude použit ke zhutnění zeminy kolem pasů, zdí a na hůře dostupných místech. 

Zapůjčen bude u firmy Phoenix-Zeppelin. 

 
obr. 38 Vibrační pěch Weber SRV 66 

13.1. Technické parametry 

tab. 33 Vibrační pěch Weber SRV 66 - vlastnosti 

Hutnící efekt – sypké materiály 70 cm 

Hutnící efekt – vazké materiály 50 cm 

Hmotnost 72 kg 

Motor Subaru Robin 

Rozměr hutnící desky 280 x 280 mm 

Typ motoru 4dobý benzínový 

Výkon 3 kW 
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14. Nákladní automobil Man TGS 6x4 BL 

Bude použit pro přepravu armokošů a bednění. Budou přepravovány armokoše  o 

max. délce 6 m, takže je pro přepravu těchto dílů ideální.  

 
obr. 39 Man TGS 6x4 

14.1. Technické vlastnosti 

tab. 34 Man TGS 6x4 vlastnosti 

Motor MAN D2060, 294 kW 

Kabina M (2 sedadla) 

Rozvor 4500 + 1350 mm 

Max. tech. Přípustná hmotnost 23500 kg 

Užitečné zatížení 14500 kg 

Max. rychlost 110 km/h 

Nástavba valník 6,26 x 2,5 m 

Ložná výška 800 mm 

Počet europalet na valníku 15 
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14.2. Rozměry 

 
obr. 40 MAN TGS - rozměry 

15. Hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 HiPro 

15.1. Technické vlastnosti 

tab. 35 hydraulická ruka HIAB - vlastnosti 

Maximální zvedací moment 132 kNm 

Maximální hydraulický dosah 15,1 m 

Maximální manuální dosah 17,4 m 

Dosah/nosnost m/t 2,6/5 – 4,8/2,8 – 6,6/1,92 – 8,5/1,4 – 

10,6/1,06 – 12,8/0,86 – 15,0/0,72 

Úhel otočení 190-415° 

Výška ve složeném stavu 2261 mm 

Šířka ve složením stavu 2519 mm 

Potřebný manipulační prostor 1021 mm 

Hmotnost bez stabilizátoru 2190 kg 

Hmotnost stabilizátorů 244 – 385 kg 
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15.2. Rozměry 

 
obr. 41 Hydraulická ruka HIAB 

16. Motorová pila Husquarna 235 E-series 

Bude použita během přípravy staveniště (kácení stromů) a pro úpravu bednění 

v místech, kde nebude možné použít systémové bednění. 

 
obr. 42 Motorová pila Husquarna 

16.1. Technické vlastnosti 

Výkon 1,3 kW 

Objem válce 34,4 cm3 

Délka lišty 33 – 40 cm 

Hmotnost 4,7 kg 
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17. Míchačka Belle BWE 250/230V 

Bude použita pro míchání malty potřebně ke zdění přizdívek v 3.PP a 2.PP. 

 
obr. 43 Míchačka Belle 

17.1. Technické vlastnosti 

tab. 36 Míchačka Belle - tech. vlastnosti 

Geometrický objem bubnu 400 l 

Obsah mokré směsi 250 l 

Otáčky bubnu 22 ot./min 

Napětí motoru 230 V, 50 Hz 

Příkon motoru 2,2 kW 

Rozměry  160x120x195 cm 

Hmotnost 240 kg 
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18. Svářečka folií Leister Varimat V2 

Byla vybrána pro svou vysokou rychlost svařování. Bude použita při svařování 

vodorovné hydroizolace. 

 
obr. 44 Svářečka Leister Varimat V2 

18.1. Technické vlastnosti 

tab. 37 Svářečka Leister Varimat V2 - tech. vlastnosti 

Rychlost svařování  8 m/min 

Rychlost pojezdu až 12 m/min 

Napětí  230 V 

Příkon 4600 W 

Max. teplota 20 – 620 °C 

Šířka sváru  40 mm 

Rozměry 640x430x330 mm 

Hmotnost 35 kg 
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19. Svářečka folií Leister X84 

Bude použita pro svařování svislých části hydroizolace. Byla vybrána pro svou nízkou 

hmotnost. 

 
obr. 45 Svářečka Leister X84 

19.1. Technické vlastnosti 

tab. 38 Svářečka Leister X84 - tech. vlastnosti 

Rychlost svařování  0,5 – 3,5 m/min 

Napětí  230 V 

Příkon 2300 W 

Max. teplota 20 – 600 °C 

Šířka sváru  30 mm 

Rozměry 300x310x250 mm 

Hmotnost 6,1 kg 

20. Smykem řízený naklada č CAT 226B 

Bude využit k začištění stavební jámy před započetím betonáže základových pasů. Byl 

vybrán pro své kompaktní rozměry a dostupnost v blízkosti stavby u firmy Phoenix 

Zeppelin. Vzhledem k třídě těžitelnosti 3 až 4 uvažujeme sníženou výkonnost cca 60 

m3/h. 
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20.1. Rozměry 

c  

obr. 46 Nakladač CAT 226B 

tab. 39 Nakladač CAT 226B rozměry 

1 Rozvor kol 986 mm 

2 Délka po začátek radlice 2519 mm 

3 Celková délka 3233 mm 

4 Výška po kabinu 1950 mm 

5 Maximální zdvih 3709 mm 

6 Výška osy při vykládání 2854 mm 

7 Výška osy v dolní poloze 200 mm 

9 Výška lopaty během vykládání 2169 mm 

10 Vzdálenost mezi zemí a podvozkem 195 mm 

13 Úhel lopaty během vysypávání 40° 

- Výška stroje kolo-kolo 1525 mm 

20.2. Technické vlastnosti 

tab. 40 Nakladač CAT 226B technické vlastnosti 

Operační hmotnost 2641 kg 

Přepravní rychlost 12,7 km/h 

Výkon motoru 42 kW 

Obejm lopaty 0,36 m3 

Jmenovitá nosnost 680 kg 

Statický klopný moment 1360 kg 
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21. Mobilní pásový dopravník 

Pro dopravu štěrku na zásypy pod roznášecí desku bude použit pásový 

dopravník. Byl vybrán dopravník s pojezdem z důvodu minimálně jednoho přesunu 

během dopravy. Dopravník bude zapůjčen u firmy Probet s.r.o., sídlící v Prostějově. Na 

stavbě má být překonána zeď výšky 3,35 m, takže bude dopravník s maximální výškou 

4,1m dostačující. 

 

 
obr. 47 Mobilní pásový dopravník 

21.1. Technické vlastnosti 

tab. 41 Dopravník technické vlastnosti 

Šířka pásu 800 mm 

Dopravní šířka 750 mm 

Celková šířka stroje 1850 mm 

Kapacita průtoku  60 t/hod 

Typ pásu PVC s unašeči 

Délka 6000 mm 

Délka dopravníku 6400 mm 

Celková délka dopravníku 7000 mm 

Min. dopravní výška  1500 mm 

Maximální dopravní výška  4100 mm 
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1. Hlavní legislativa 

1.1. Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na 

staveništích 

Řešené etapy se konkrétně týkají následující části nařízení vlády: 

1.1.1. Příloha č. 1 - Další požadavky na staveništ ě 

IV. I. Požadavky na zajištění staveniště 

V. II. Zařízení pro rozvod energie 

VI. III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1.1.2. Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpe čnost a ochranu 

zdraví p ři provozu a používání stroj ů a nářadí na staveništi 

IV. I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

V. II. Stroje pro zemní práce 

VI. III. Míchačky 

VII. V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VIII. VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 

- IX. Vibrátory 

- X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 

- XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce 

- XV. Přeprava strojů 

1.1.3. Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní post upy 

- I. Skladování a manipulace s materiálem 

- II. Příprava před zahájením zemních prací 

XII. III. Zajištění výkopových prací 

XIII. IV. Provádění výkopových prací 

XIV. V. Zajištění stability stěn výkopů 

XV. VI. Svahování výkopů 

XVI. VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
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XVII. VIII. Ruční přeprava zemin 

XVIII. IX. Betonářské práce a práce související 

XIX. X. Zednické práce 

XX. XI. Montážní práce 

1.2. Další legislativa 

- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

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

pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

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

vyhl. č. 137/1998 Sb. a vyhl.č.502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 137/1998 Sb. 

doplněna 

- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č.523/2002Sb.a 

nař.vl.č.441/2004 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

(změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) Sb. 

2. Pracovní rizika 

Pracovní rizika jsou zpracována v příloze B2 – Pracovní rizika 
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Závěr 

Mým úkolem bylo vypracovat stavebně technologický projekt pro realizace 

spodní stavby bytového domu ve Zlíně, Jižních Svazích. Cílem tohoto projektu je 

zpracovat časový a finanční plán a určit přesný postup prací, během kterých je třeba 

dbát na bezpečnost a ochranu zdraví. V neposlední řadě je také velice důležitý plán 

kontrol a zkoušek, který zajistí vysokou jakost výsledných konstrukcí.  

Během vypracování bakalářské práce jsem měl možnost se setkat s několika 

lidmi, kteří pracují v tomto oboru a kteří mě pomohli při zpracování práce, za což bych 

jim chtěl poděkovat.  
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Seznam použitých zkratek a symbol ů 

NN Nízké napětí 

VN  Vysoké napětí 

SO  Stavební objekt 

DN  Jmenovitý průměr 

PD  Projektová dokumentace 

ZS  Zařízení staveniště 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

SV  Světlá výška 

SD  Stavební deník 

HSV  Hlavní stavbyvedoucí 

PSV  Pomocný stavbyvedoucí 

ZČB  Zkoušky čerstvého betonu 

S  specialista 

TDI  Technický dozor investora 

TZ  Technická zpráva 

SOD  Smlouva o dílo 

TP  Technologický předpis 

STR  Strojník, obsluha stroje 

SV  Statický výpočet 

POŽP  Podmínky ochrany životního prostředí 

GE  Geolog 

GD  Geodet 
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