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Abstrakt 

Tato diplomová práce zpracovává stavebně technologické řešení výstavby čističky odpadních vod. 
V práci je zpracována komplexní studie realizace včetně harmonogramu, finančního plánu s nasazením 
pracovníků a také technologického předpisů pro hlavní objekty. Dále se zabývá návrhem hlavních 
stavebních mechanismů, kontrolním a zkušebním plánem. Zpracována je logistika zdrojů, návrh 
zařízení staveniště a rizika stavby.  
  
Klíčová slova 
stavebně technologický projekt, realizace, monolitické konstrukce, časové plánování, cena, bezpečnost 
práce, kvalita, návrh zařízení staveniště.  
  
  
  
Abstract 
This master’s thesis deals with the constructive-technological solutions of waste water treatment plant. 
This thesis consists of a comprehensive elaborate project of implementation including the time 
schedule, financial plan with usage of employments and technological prescriptions. Deals with design 
of main mechanisms and monitoring and testing plan. Logistics of resources, concept of building ground 
and procedures needed for realization are processed as well, risks of realization.  
  
Keywords 
Constructive-technological solution, realization, monolithic structures, time scheduling, price, labour 
protection, quality, concept of building ground. 
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Úvod 

Ve své diplomové práci řeším stavebně technologický projekt čističky odpadních vod v obci Kostelec 
u Jihlavy. Objekt je navržen jako moderní čistička odpadních vod splňující nejen technické požadavky, 
ale zároveň přirozeně zapadající do krajiny. Na stavbě jsou použity krajově a historicky typické 
pohledové tvary, prvky a materiály.  
Práce je členěna do kapitol, které podrobněji rozebírají jednotlivé části stavebně technologického 
projektu, a jsou zaměřeny jak na realizační fázi přípravnou tak vlastní realizace. Zpracováním studie 
realizace hlavních etap výstavby práce poukazuji na veškeré rozhodující činnosti pro kvalitní výsledek 
stavby. Časové a finanční plány se snaží vymodelovat předpokládaný průběh celého projektu od fáze 
investičního rozhodnutí, po jednotlivé činnosti na vybraném objektu. Deklaruji zde nasazení hlavních 
mechanismů, použití materiálů a pracovníku rovněž v čase. Navržené zařízení staveniště zhodnocuje 
potřeby stavby ve všech kritických fázích výstavby. 
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A1.1 Základní identifikační údaje stavby 
     
Místo stavby:    kraj Vysočina 
     Kostelec u Jihlavy 
     Katastrální území Kostelec u Jihlavy 
 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Investor :    Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava 
     Žižkova 93, Jihlava 
     586 01 Jihlava 
     
Projektant:    VEGAspol v.o.s. 
     Jirásková 219/12, 602 00 Brno 
     IČ: 60700220 
     DIČ: CZ60700220 
     www.vegaspol.cz 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Jan Gallus 
     Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1000781 
 
Zhotovitel:    ……………………………………… 
   
Základní údaje o stavbě: 
Předpokládané náklady na výstavbu: 47 mil. bez DPH 
Předpokládaná doba výstavby:  2. 2016 – 11. 2016  
Zastavěná ploch:   3499 m2 
Obestavěný prostor:   1166 m3 
Počet ekvivalentních obyvatel:  2600 EO  
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A1.2 Dodavatelský systém a termíny výstavby 
Stavbu bude provádět hlavní zhotovitel na základě výběrového řízení. Práce, které firma nezastřešuje, 
budou zadány specializovaným firmám (subdodavatelům). 
Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po skončeném výběrovém řízení na 
dodavatele stavby. Předpokládaný termín převzetí staveniště a příprava stavby je 15 dní před 
zahájením stavby. 

A1.3 Členění stavby na hlavní stavební objekty a provozní soubory 

 Soupis stavebních objektů A1.3.1
SO 401 – Čerpací stanice, jímka na fekálie 
SO 402 – Mechanické předčištění 
SO 403 – Provozní objekt ČOV 
SO 404 – Aktivační nádrže 
SO 405 – Dosazovací nádrže 
SO 406 – Kalová čerpací stanice 
SO 407 – Vyrovnávací nádrže 3. stupně čištění (výhledově) 
SO 408 – Uskladňovací nádrž kalu 
SO 409 – Trubní rozvody ČOV 
SO 410 – Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice 
SO 411 – Vyústní objekt 
SO 412 – Terénní úpravy 
SO 413 – Sadové úpravy 
SO 414 – Oplocení ČOV 
SO 415 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO 416 – Propustek 
SO 417 – Přípojka VN, trafostanice 
SO 418 – Přípojka NN 
SO 419 – Vodovodní přípojka 
SO 420 – Venkovní Osvětlení 
SO 421 – Mezideponie 
SO 422 – Telefon (mobilní přístroj) 
  



  

25 
 

 Soupis provozních souborů A1.3.2
PS 01 – Čerpací stanice odpadních vod 
PS 02 – Jímka na fekálie 
PS 03 – Mechanické předčištění 
PS 04 – Dmýchárna 
PS 05 – Kalová čerpací stanice 
PS 06 – Aktivační nádrže 
PS 07 – Dosazovací nádrže 
PS 08 – Uskladňovací nádrže kalu 
PS 09 – Strojní odvodnění kalu 
PS 10 – Chemické hospodářství 
PS 11 – 3. stupeň filtrace (výhledově) 
PS 12 – Povodňová čerpací stanice 
PS 13 – Provozní rozvod silnoproudu 
PS 14 – Měření a regulace 
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A1.4 Obecná charakteristika stavebních objektů 
SO 401 – Čerpací stanice, jímka na fekálie 
Objekt řeší stavbu čerpací stanice na přítoku odpadních vod, jímku na svoz fekálii, šachtu pro deponii 
shrabku. Čerpací stanice je řešena jako zastropená mokrá jímka ze ŽB. Součásti stavebního objekt je 
i instalace PS 01, PS 02 
  
SO 402 – Mechanické předčištění 
Objekt je jednopodlažní nepodsklepená budova s vratovým přístupem a stavebně je spojena s SO 403. 
Součásti stavebního objekt je i instalace PS 03 
 
SO 403 – Provozní objekt ČOV 
Objekt řeší stavbu provozního objektu ČOV, který se skládá z: velínu, hygienické smyčky, čisté 
a špinavé šatny, WC, rozvodny NN, strojního odvodnění kalu. Součásti stavebního objekt je i instalace 
PS 09, PS 10 
 
SO 404 – Aktivační nádrže 
Objekt řeší dvě otevřené oběhové nádrže s deflekčními stěnami zajišťujícími požadovaný hydraulický 
tok nádrží. Přítok je z SO 402. Součásti stavebního objekt je instalace PS 06 
 
SO 405 – Dosazovací nádrže 
Objekt řeší otevřené čtvercové vertikální nádrže. Objekt je v jednom technologickém a z části i 
stavebním celku s objektem SO 404, SO 406. Vlastní nádrže jsou z ŽB Součásti stavebního objekt je 
instalace PS 07. 
 
SO 406 – Kalová čerpací stanice 
Objekt řeší podzemní armaturní kanál mezi dosazovacími a aktivačními nádržemi. Jeho součásti je 
zděný vstup s ocelovým schodištěm. Ve stanici jsou čerpadla vratného kalu, přebytečného kalu, 
dmýchadla, tlaková stanice provozní vody, vzduchotechnika a rozvaděč. 
Součásti stavebního objekt je instalace PS 04, PS05, PS13. 
 
SO 407 – Vyrovnávací nádrže 3. stupně (výhledově) 
 
SO 408 – Uskladňovací nádrže kalu 
Objekt řeší dvě obdélníkové, otevřené nádrže s obslužnou podestou. Umístění nádrže je v jednom 
technologickém celku s SO 402. Nádrže jsou železobetonové konstrukce. Součásti stavebního objekt je 
i instalace PS 08. 
 
SO 409 – Trubní rozvody ČOV 



  

27 
 

Objekt řeší trubní propojení mezi objekty ČOV. 
Veškeré odpadní gravitační trubní rozvody jsou navrženy z betonových nebo kameninových trub 
o průměrech od DN200 do DN500. Tlaková potrubí jsou navržena ze silnostěnných plastových trub 
(PP, PE) k tomu určených, nebo z nerezavějících ocelových trub materiál tř. 17 od DN20 do DN 100. 
Revizní šachty do průměru 600mm budou provedeny z plastových typových výrobků. Revizní šachty 
nad 600mm budou provedeny z betonových skruží do betonového lože. 
Dále řeší vodovodní rozvody ČOV, tedy potrubí vedené od vodoměrné soustavy po do objektů. 
Vodoměrná soustava viz SO 419. Vodovodní rozvody jsou provedeny z materiálu HDPE SDR11 
v průměrech, které budou určeny v další fázi PD. 
Rozvody provozního vzduchu budou vedeny v materiálu z nerezavějících ocelových trub tř. 17 od DN20 
do DN50. 
 
SO 410 – Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice 
Objekt řeší měření odtoku odpadních vod z dosazovací nádrže. Osazen měrný žlab Parshall P3. Dále 
řeší povodňovou čerpací stanicí, sloužící k zajištění odtoku při zvýšené hladině řeky Jihlava. Součásti 
stavebního objekt je i instalace PS 12, PS 14 
 
SO 411 – Vyústní objekt 
Objekt řeší vyústění odpadních vod, opevnění břehu a dna vyústění. Vyústění porubí plynule navazuje 
na opevnění břehu. Bude provedeno opevnění dna i břehu dlažbou z lomového kamene do betonu. 
 
SO 412 – Terénní úpravy 
Objekt řeší skrývku ornice na ploše nových objektů ČOV a pod částí příjezdové komunikace. Součástí 
jsou rovněž obsypy objektů, podsypy pod zpevněnými plochami a pod komunikacemi. 
 
SO 413 – Sadové úpravy 
Objekt řeší humusování a zatravnění nezastavěných ploch v areálu ČOV, mimo ČOV a svahů podél 
příjezdové komunikace. 
 
SO 414 – Oplocení ČOV 
Objekt řeší oplocení areálu ČOV. Bude provedeno z typového oplocení ocelovými sloupky a drátěnými 
sítěmi. Na příjezdové komunikaci bude osazena typová vjezdová brána. 
 
SO 415 – Komunikace a zpevněné plochy 
Objekt řeší návrh plochy uvnitř areálu a chodníky a opevnění násypového tělesa ČOV. Uvnitř areálu 
budou plochy odvodněny spádováním do okolního terénu. Plochy před čerpací stanicí a uskladňovacími 
nádržemi budou odvodněny žlabem napojeným na systém ČOV. Zřízení spojovacích obslužných 
chodníků kolem nádrží a objektů. Chodníky budou lemovány betonovými obrubníky. 
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SO 416 – Propustek 
Objekt řeší převedení stávajícího přítoku řeky Jihlavy pod nově budovanou komunikací. Provedeno 
z betonových trub TZH-Q 60-250 v délce 7,5m. 
 
SO 417 – Přípojka VN, trafostanice 
Objekt řeší napojení stavby ČOV na VN a stavbu trafostanice. Trafostanice bude provedena jako 
stožárová stanice typu BTS-J 24/160kVA a přípojka VN 22kV, která je napojená na veřejnou síť 
o napětí 22kV v bodě daném provozovatelem sítě E-ON. Přípojka bude provedena jako stožárová 
z betonových sloupů se závěsovým kabelem. 
 
SO 418 – Přípojka NN 
Objekt řeší napojení dvěma kabely z trafostanice do nového rozvaděče NN v provozním objektu ČOV. 
Celková délka trasy je 70 m. Trasa kabelů bude vedena ve vzdálenosti min. 1m od potrubí a v pískovém 
loži. Typ kabelu je AYKY-J 3x240+120 + stíněný signalizační kabel CYKFY 4xD2,5. Z vnitřního 
rozvaděče bude připojená veškerá instalace ČOV. 
 
SO 419 – Vodovodní přípojka 
Objekt řeší napojení ČOV na vodovodní sít´ obce Kostelec u Jihlavy, která je provedena z trub PVC110, 
PN10. Vodovodní přípojka je navržena z trub HDPE PE100 SDR11ᴓ50x4,6 v délce 307m. Potrubí 
uložené do štěrkopískového lože mocnosti min 100 mm + 300 mm obsyp. Vodoměrná šachta plastová 
s obetonováním bude zbudována na veřejném pozemku v blízkosti vjezdové brány areálu. 
 
SO 420 – Venkovní osvětlení 
Objektem je řešeno provedení venkovního veřejného osvětlení svítidly na pozinkovaných stožárech 
s výbojkovými svítidly a zdrojem 150W, nebo přisazené na fasádě objektů. Rozvody jsou provedeny 
kabelem CYKY-J 4Bx4 a uzemněny společnou zemnící soustavou.  
 
SO 421 – Mezideponie 
Projektant řeší návrh zpevněné plochy pro mezideponie. Konstrukční řešení je stejné jako 
u zpevněných ploch, od těchto ploch bude opticky oddělena zapuštěným obrubníkem. Celková plocha 
mezideponie je 50m2. 
 
SO 422 – Telefon (mobilní přístroj) 
Bude použita mobilní GSM stanice. 
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A1.5 Řešení stavby 

 Urbanistické řešení A1.5.1
Hlavní objekt respektuje územně-plánovací dokumentaci. Navazuje na územní rozhodnutí. Stavba bude 
z jihu dopravně napojena novou komunikací volně navazující na stávající obecní komunikace. 
Parkování aut je vyřešeno na pozemku ČOV. Nezpevněné plochy pozemku budou osázeny zelení. 

 Architektonické řešení A1.5.2
Architektonické řešení areálu ČOV je ovlivněno velikostí, tvarem a konfigurací území, určeného pro 
výstavbu čistírny. Architektonické řešení areálu bylo vedeno snahou o omezení zemních prací při 
osazení objektů ČOV. 
Celý areál ČOV budou tvořit podzemní nádrže a nadzemní objekty a nádrž odvodněného kalu. Celý 
areál je doplněný o vnitřní komunikace, zpevněné plochy a veřejné osvětlení, které se napojuje na 
stávající obecní. Zelené plochy budou vzhledem k úrovni stoleté vody výškově osazeny nad stávající 
výškovou hladinu terénu. Vazba na okolí pak bude vyřešena svahováním od oplocení. 
Hlavní budovu areálu tvoří stavebně spojený objekt provozní budovy s prostorem mechanického 
předčištění a uskladňovacích nádrží kalu. Budova je navržena souběžně s tokem řeky se vstupy 
a vjezdy orientovanými do areálu ČOV. Budova je navržena jako jednoduchý jednopodlažní podélný 
objekt s výraznou pultovou střechou oddělené od zděné podnože proskleným pásem prosvětlujícím 
provozní prostory a opticky odlehčující celý objekt. Po stranách budovy jsou osazeny čerpací jímka 
a uskladňovací nádrže kalu – výškově navazující na zděné prvky hlavní budovy. Charakteristické 
materiály použité na budově jsou přírodní: pohledový beton s popínavou zelení na uskladňovacích 
nádržích, omítky v modré barvě symbolizující vodní prvek a dále prvky architektury regionu; čiré sklo, 
dřevěné obklady rámy a výplně otvorů, sokl z umělého kamene a střešní krytina z ZnTi plechu. 

 Konstrukční řešení  A1.5.3
Pro výstavbu ČOV jsou významné dva typy stavebních objektů. První je zděný SO 403 Provozní objekt 
ČOV, jenž je spojen v jeden stavební celek s SO 402 Mechanické předčištění. Druhým významným 
stavebním objektem jsou do země zakopané železobetonové vodotěsné nádrže a jímky SO 404 
Aktivační nádrže, 405 Dosazovací nádrže, SO 406 Kalová čerpací stanice. Tyto objekty jsou funkčně 
spojeny v jeden celek. 
 
Objekty SO401, SO404, SO405, SO406, SO408 jsou konstruovány jako podzemní železobetonové 
zásobníky, založené na železobetonových deskách. Pod železobetonovými deskami je navrhnut 
štěrkový polštář.  
Objekty SO 402, SO 403 jsou spojeny v jeden ucelený celek na betonových pásech. Tyto pásy vynášejí 
souvislou desku z betonu vyztuženého sítěmi. Nosný systém stěn je řešen z keramických určených pro 
jednovrstvé zdivo tloušťky 240 a 440mm kladených na maltu M2. Obvodová stěna je zateplena 
minerální plstí v tl. 100mm a obložena plechovým obkladem. Stropní konstrukce je řešena společně se 
střešní konstrukcí dřevěnými trámy a je navržena jako jedno plášťová pultová střecha s podhledy ze 
sádrokartonových desek. 
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A1.6 Základní údaje o objektech: 
SO402, SO403 
Výměra pozemku : 4789 m2 
(parcela č. 3001) 
Zastavěná plocha : 155,7 m2 
Obestavěný prostor : 724,1 m3 
Výška hřebene : +5,830 = 519,33 m n. m. 
 
SO404, SO405, SO406 
Výměra pozemku : 4789 m2 
(parcela č. 3001) 
Zastavěná plocha : 486,0 m2 
Obestavěný prostor : 2916,6 m3 
Výška hřebene : +1,120 = 514,62 m n. m. 

A1.7 Technické a konstrukční řešení objektů 

 SO 402,403 Provozní objekt a Mechanické předčištění A1.7.1

 Založení stavby A1.7.1.1
Základové poměry pro tuto budovu jsou jednoduché. Budova bude základy vynesena nad úroveň 
stoleté vody (úroveň stoleté vody 512,74 m n. m, výška podlahy objektu 513,500 m n. m), tím dochází 
k minimálním nárokům na výkopové práce. Budova je navržena na základových pasech z prostého 
betonu, které jsou u horního líce spojené s navazující základovou deskou výztuží. Šířky základových 
pasů jsou 500, 450, 250mm z betonu C20/25 XC1. Navrhuji tuto variantu přepočítat na tvarovky 
ztraceného bednění, s tím, že spojení s deskou bude podobné.   

 Základová deska A1.7.1.2
Základová deska tloušťky 150mm je navržena z betonu C20/25 XC1 vyztužena ocelovými sítěmi 
z hladkých drátů s oky 6/100 x 6/100 s krytím 30mm. Po obvodu bude deska spojená se základovými 
pasy přídavnou výztuží a bude tak proveden ztužující věnec ve výšce základů. 

 Svislé nosné konstrukce A1.7.1.3
Vnitřní i vnější svislé nosné konstrukce jsou navrženy z pálených keramických příčně děrovaných 
tvarovek s pery a drážky určených k jednovrstvému zdivu tloušťky 240mm na maltu M2,5 MPa. 
Nadokenní a dveřní překlady jsou provedeny ze systémových keramických prvků. Překlady nad 
garážovými vraty jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků. Na koruně zdí bude proveden 
železobetonový věnec z betonu C20/25 XC1 vyztužený ocelí 10505R ᴓ12 mm. 
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 Obvodový plášť A1.7.1.4
Obvodový plášť je navržen jako kontaktní zateplovací systém s provětráním. Zateplovacím prvkem jsou 
dvě vrstvy desek z minerální plsti tl. 50 mm uložené do dřevěného rámu z hranolků 50x50 mm. Tuto 
skladbu kryje polyethylenová fólie s mikroporézní strukturou, větraná mezera tl. 50 mm a obklad 
lakovaným vlnitým plechem. 

 Zastřešení A1.7.1.5
Zastřešení je provedeno jako pultová střecha se sklonu 9°. Konstrukce zastřešení je z dřevěných 
nosných krokví 120/220mm uložených na podpůrných konstrukcích z válcovaných nosníků 
a pozednicích z dřevěných trámů 
 
Skladba střešního pláště – S1 

 Střešní krytina titanzinkový plech před zvětralý šedý 
 Dřevěné bednění tl. 25mm 
 Vzduchová mezera mezi krokvemi 60mm 
 Difuzní folie 
 Tepelná izolace, desky z minerální plsti tl. 160mm 
 Parotěsná folie  
 Tepelná izolace, desky z minerální plsti tl. 40m 
 Vzduchová mezera mezi CD profily 
 Kovový nosný rošt z CD profilů 
 SDK podhled tl 12,5mm 

 
Skladba střešního pláště skladové haly – S2 

 Střešní krytina titanzinkový plech před zvětralý šedý 
 Dřevěné bednění tl. 25mm 
 Vzduchová mezera mezi krokvemi 60mm 
 Difuzní folie  
 Tepelná izolace, desky z minerální plsti tl. 200mm 
 Parotěsná folie 
 Kovový nosný rošt zavěšený do krokví 
 SDK podhled tl.12,5mm 

 

 Příčky A1.7.1.6
Keramické příčkovky dutinové Pk-CD 2 na maltu M2,5 MPa tlouštěk 100, 150mm, nebo pórobetonové 
příčkovky 100x249x599mm na maltu pro tenkovrstvé zdění 

 Podlahy A1.7.1.7
Podlahy jsou provedené jako plovoucí. Jako izolant slouží podlahové desky z pěnového polystyrénu 
tloušťky 40, 60 mm. Přes ně je navržena betonová mazanina tloušťky 60mm s výztužnou kari sítí. 
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V technických místnostech je navržena ve spádu. Betonová mazanina bude hlazena a na ni bude 
proveden nátěr. Nátěr doporučují provést až po skončení všech prací, kterými by mohlo dojít k jeho 
znehodnocení. 

 Podhledy A1.7.1.8
Podhledy jsou navrženy sádrokartonové, zavěšené, hladké. Musí vykazovat požadovanou požární 
odolnost. V podhledech budou dle dispozic určených projektantem osazená svítidla, vzduchotechnické 
vyústky, a další zařízení a konstrukce. Těmto dispozicím bude podřízena konstrukce podkladního roštu. 

 Izolace tepelné A1.7.1.9
Veškeré tepelné izolace jsou navrženy tak, že obvodové konstrukce min. splní požadavky ČSN 73 
0540-2: Tepelná ochrana budov. 

 Hydroizolace A1.7.1.10
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z asfaltových oxidovaných pásů vždy doplněna minimálně 
jedním penetračním nátěrem. Tato vrstva slouží zároveň jako izolace proti radonu. Veškeré prostupy 
instalací hydroizolací budou ošetřeny dle ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu z podloží. 

 Úpravy povrchů vnější A1.7.1.11
Objekt je obložen lakovaným vlnitým plechem, odstín hliníková RAL 9006. 

 Úpravy povrchů vnitřní A1.7.1.12
Vnitřní povrchové úpravy jsou navrženy jako jednovrstvé vápenné omítky. Tyto omítky jsou dále 
upraveny keramickým Bělinovým obkladem do flexibilních lepidel s flexibilními spárovacími hmotami. 
Malby jsou navrženy jako vápenná s fungicidní přísadou, malba klihová a klihová s fungicidní přísadou. 

 Zámečnické výrobky A1.7.1.13
Obsahují: ocelová konstrukce stoupacích žebříku, stoupací železa jímky, ocelové válcované nosníky, 
garážová vrata, ocelové krycí mříže jímek, nádržek, pochůzný rošt v elektrorozvodně. 

 Truhlářské výrobky A1.7.1.14
Zde se jedná o typové interiérové dveře s určitými protipožárními a akustickými požadavky. 
 

 Klempířské výrobky A1.7.1.15
Všechny klempířské konstrukce budou provedeny v systému dodavatele opláštění a z titanzinkového 
plechu tl. 0,7mm. Jedná se o obložení stěn, střešní krytinu, vnějších parapetů, oplechování spojů mezi 
konstrukcemi skleněných stěn a obložením stěn. 
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 SO 404,405,406 Aktivační nádrže, Dosazovací nádrže, Kalová čerpací A1.7.2
stanice 

 Výkopové práce A1.7.2.1
Výkop objektů je možné provádět svahováním. Navrhuji však provedení pažících stěn, které umožní 
výstavbu více objektů najednou (SO402,403 a technický celek SO404,405,406). Předpokládaná délka 
pažin je 8m s volnou délkou cca 6m. Od hlavy pažin bude provedeno svahování ve sklonu 45° dlouhé 
3250mm. V úrovni cca 1,5m pod hlavou pažin bude provedena jedna řada převázek. 

 Založení stavby A1.7.2.2
Základové poměry pro tyto objekty jsou vinou podzemní vodě hodnoceny jako složité. Podloží je 
tvořeno vrstvami jílových, středně zrnitých písků a hloubí úrovni jílovito-písčitých hlín. Založení objektů 
je navrženo na železobetonových deskách tloušťky 0,5m. Tyto desky doporučuji založit na štěrkových 
polštářích tloušťky 0,6-0,9m. Materiál základové desky je beton C30/37 XA2 Cl0,2 Dmax 16mm S3. 
Výztuž základové desky je z betonářské výztuže 10 505 R = B 500B 

 Svislé nosné konstrukce A1.7.2.3
Vnitřní i vnější stěnové konstrukce jsou navrženy jako do základové desky vetknuté železobetonové 
stěny. Rozměry stěnových konstrukcí jsou proměnné dle účelu objektu. Tloušťky 200, 250, 300, 350, 
800mm, výšky 3,7, 4,5, 5,0, 5,2, 7,1 m. Materiálem stěnových konstrukcí je beton C30/37 XA2 Cl0,2 
Dmax 16mm S3. Výztuž železobetonových stěn je z betonářské výztuže 10 505 R = B 500B. Tyto stěny 
zároveň splňují hydroizolační vlastnosti. Pracovní spáry je proto nutné utěsnit těsnícími prvky: pásy na 
bázi PVC, nebo preferovanými těsnícími plechy. 
Nadzemní část objekt SO406 bude nad betonovou stěnou vyzdíván z pálených příčně děrovaných 
keramických tvárnic na maltu M 2,5 MPa. 

 Vodorovné konstrukce A1.7.2.4
V koruně objekt SO406 je navrhnuta křížem vyztužená železobetonová deska tl. 200mm. Materiál 
stropní konstrukce je C30/37 XA2 Cl0,2 Dmax 16mm S3. Výztuž z betonářské výztuže 
10 505 R = B500B. 

 Zastřešení A1.7.2.5
Nadzemní část objekt SO406 je zastřešen pultovou střechou vynášeno krokvemi rozměrů 120/160. Tyto 
krokve jsou uloženy na ztužujících věncích osazených pozednicí. Střešní plášť je proveden z dřevěného 
bednění a titanzinkové plechové krytiny 

 Hydroizolace A1.7.2.6
Izolace proti zemní vlhkosti a spodní vodě, budou zaručovat hydroizolační vlastnosti betonové směsi. 
Návrh je posuzován jako „bílá vana“. Do pracovních spár bude vkládán těsnící plech, nebo pásy na bázi 
PVC. Popřípadě jejich kombinace. 
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 Zámečnické výrobky A1.7.2.7
Obsahují: ocelová konstrukce stoupacích žebříku, stoupací železa, ocelová zábradlí, ocelové krycí 
mříže jímek, nádržek, pochůzné rošty. 

A1.8 Kvalitativní, environmentální a bezpečnostní požadavky 

 Systém řízení jakosti A1.8.1
Hlavní dodavatel je povinen vypracovat Kontrolní a zkušební plán pro všechny činnosti probíhající na 
stavbě. Zahrne zde všechny zkoušky a kontroly předepsané ČSN. Hlavní dodavatel je povinen při 
předání stavby investorovi předložit všechny atesty a doklady od zabudovaných konstrukcí a materiálů 
včetně záručních listů, dokumentaci skutečného provedení, předepsané revizní zprávy a skutečné 
zaměření vedení všech sítí. 

 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany A1.8.2
Podle zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a instrukcí MŽP ČR je 
dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při provádění stavebních prací. 

V průběhu realizace stavby je hlavní dodavatel povinen zamezit škodlivým důsledkům na životní 
prostředí. Řídit by se měl hlavně těmito opatřeními:  

- Omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě na místních komunikacích 
- Používat stavební stroje v dobrém technickém stavu 
- Zamezit nasazení strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech 
- V době přestávek vypínat motory stavebních strojů 
- Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit očištění kol a podvozků vozidel 
- Udržovat pořádek na staveništi 
- Zamezit znečištění vod 
 

Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu, ani v chráněném území. Na staveništi není 
žádný stávající objekt, staveniště není součástí památkové zóny. Stavba svým charakterem odpovídá 
požadavkům územně plánovací dokumentaci. 
Stavba nenarušuje svým charakterem okolní přírodu a nevyžaduje speciální ochranu. Areál se nachází 
v blízkosti řeky Jihlava. Objekty ČOV jsou situovány mimo ochranné pásmo řeky. Areál nesousedí 
přímo s obytnou zástavbou. Provoz objektu nenarušuje venkovní území, veškeré činnosti se uskutečňují 
uvnitř. Nedochází k zvýšení hluku. Vytápění je řešeno plynovou kotelnou. Projekt ve všech částech 
respektuje hygienické normy a předpisy. Odvoz a likvidace odpadu dle obecně platných předpisů a 
provozním řádem. Na objekty ČOV se uplatňuje ochranné pásmo čistíren odpadních vod. 

 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby A1.8.3
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, vyhláška o 
využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 
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 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 

 
Odpady likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Povinností zhotovitele je 
uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu. Lehký materiál musí 
být zajištěn proti odfouknutí. 

Klasifikace Název Zpracování 

12 01 13 Odpady ze svařování Skládka 

12 01 20 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 
nebezpečné látky Skládka 

12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 
pod 12 01 20 Skládka 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové 
a mazací oleje Skládka 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládka 

15 01 06 Směsné obaly Spalovna 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné Spalovna 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu Skládka 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Skládka 
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17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Skládka 

17 04 10  
Kabely obsahující ropné látky, uhelná dehet a jiné 
nebezpečné látky Skládka 

17 04 11 Kabely neuvedené pop číslem 17 04 10 Skládka 

17 04 05 Železo a ocel Skládka 

17 04 07 Směsné kovy Skládka 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Skládka 

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

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 
03 Skládka, Spalovna 

17 09 02 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) Skládka, Spalovna 

17 09 03 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky Skládka 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Skládka 

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci A1.8.4
Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly platný certifikát. 
Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy, ustanoveními 
ČSN a podnikovými normami. S těmito předpisy musí být seznámeni všichni odpovědní pracovníci 
zhotovitele. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které 
se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří 
nebudou proškoleni, nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností pracovníků dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. 
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Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit těmito zákony a nařízeními vlády: 
 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 
 Nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
 Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 
č. 523/2002 Sb. 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

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

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

 Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 
Mimo zmíněných je nutno věnovat zvýšenou pozornost vypsaným kapitolám: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

- Příloha č. 1  
- I. Požadavky nezajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energii 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

- Příloha č. 2 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
-II. Stroje pro zemní práce 
-III. Míchačky 
-V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
-VI. Čerpadla směsi a strojní omítání 
-VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
-IX. Vibrátory 
-X. Beranidla a vibrační beranidla strojní  
-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
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-XV. Přeprava strojů 
- Příloha č. 3 

 -I. 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 
 -VIII. Ruční přeprava zemin 
 -IX.1. Bednění 
 -IX.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
 -IX.3. Odbedňování 
 -IX.4. Předpínání výztuže 
 -X. Zednické práce 
 -XI. Montážní práce 
 -XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 -XIV. Lepení krytina na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
 -XV. Malířské a natěračské práce 
 -XVI. Sklenářské práce 
 -XIX. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 
 

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
-  I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Pro zajištění bezpečnosti budou všechny konstrukce opatřeny zábradlím ve výšce 1,1m. Dále pak bude 
v poloviční výšce umístěna druhá tyč zábradlí. U podlážky bude navazovat 10cm vysoká zarážka proti 
pádu předmětů z konstrukcí. Takto budou zajištěny všechny montážní plošiny a okraje u otvorů 
a volných konců. 

 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Při některých montážních úpravách budou pracovníci chráněni osobními sedáky a lany. Dále jako 
osobní ochranné pracovní pomůcky budou použity přilby, rukavice, ochranné brýle, svářečské kukly, 
reflexní vesty, pracovní oděvy, pracovní boty. 
 

-  III. Používání žebříků 
Je nutné dodržet minimální a maximální sklon od svislice (30-45°). 
 

-  IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
U podlážky bude navazovat 10cm vysoká zarážka proti pádu předmětů z konstrukcí. Takto budou 
zajištěny všechny montážní plošiny a okraje u otvorů a volných konců. 
    

- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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V místě práce ve výškách a v bezpečné zóně 1m se nesmí pohybovat žádné fyzické osoby. Toto bude 
označeno výstražnými cedulemi a bezpečnostní páskou. 
 

- VI. Práce na střeše 
Pracovníci budou na střeše chráněni obvodovým bedněním během provádění prací, nebo osobními 
ochrannými pomůckami. 
 

-  VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Je přísně zakázáno shazovat materiál a předměty. Pro dopravu materiálu budou použity zdvihové 
plošiny, žebříky a autojeřáb. 
 

-  IX. Přerušení práce ve výškách 
V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečné práci ve výškách budou práce okamžitě přerušeny. Bude 
se tak dít zejména při nesplnění bodu 3 - pracovní podmínky. Dále při jakýchkoliv statických poruchách 
na stavbě, či pomocných konstrukcích 
 

- X. Krátkodobé práce na střechách 
Používání osobních ochranných pomůcek v kombinaci s tomu určenými pracovními plošinami- 
 

- XI Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel  poskytuje  zaměstnancům  v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti  a  ochraně  
zdraví  při  práci  ve  výškách  a  nad volnou hloubkou. 
 
Zhotovitel stavebních prací má povinnost vést evidenci pracovníků od jejich nástupu až do odchodu 
z pracoviště a vybavit všechny osoby na staveništi ochrannými pracovními prostředky. Podmínky 
zajištění bezpečného provádění prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále je zhotovitel 
povinen vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a následně ověřovat jejich znalosti. 
Rovněž je povinen vést evidenci školení a zkoušek, odborné způsobilosti pracovníků a jejich zdravotní 
způsobilosti. 

 Požární ochrana A1.8.5
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých 
staveb podle zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, včetně dodatkových změn. Podmínce o požární 
ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802, 730821 a dalších). 
Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření 
na jednotlivých pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí 
(sváření, řezání, broušení a pod.) 
Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské 
organizace v rozsahu své působnosti. 
Požární voda, je zajištěna z okolních vodních ploch. Řeka Jihlava ve vzdálenosti 50m od těžiště stavby 
má vydatnost 600l/s, dále jsou v blízkosti vodní nádrže o celkovém objemu min 1200m2. 
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A1.9 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Trvalý příjezd k ČOV bude vyřešen SO 415 - Komunikace a zpevněné plochy prodloužením 
komunikace od stávající balené na návsi až k objektu ČOV. Celková délka komunikace je 130m a je 
situována na jižní straně objektu. Napojení na energie je zajištěno přípojkami elektřiny a vody. 
SO 419 Vodovodní přípojkou a SO 417 - Přípojkou VN a trafostanice na kterou plynule navazuje SO418 
– Přípojka NN. 

A1.10 Zásady řešení staveniště 
Lokalita pro výstavbu budovy ČOV se nachází v severní části města Kostelec na nezalesněné louce 
s nálety kolem toku řeky Jihlava. Umístěna je pod objektem zemědělského družstva na louce vymezené 
pravým břehem řeky Jihlavy a odtokovým korytem rybníka. Stavební pozemek je rovinný v mírném 
sklonu k řece Jihlavě. Samotné staveniště se rozprostírá na parcelách č. 3000, 3001, 3002. 
Přístup na staveniště je po místních komunikacích, nejlépe od zemědělského družstva. Tento příjezd 
bude zpevněn štěrkopískovou drtí k tomu to účelu vhodnou, tuto cestu je třeba v předstihu smluvně 
ošetřit s majitelem pozemků JZD. Trvalý příjezd k ČOV bude vyřešen (SO 415 - Komunikace 
a zpevněné plochy) prodloužením komunikace od stávající balené na návsi až k objektu ČOV. Energie 
nutné pro staveništní provoz budou zajištěny SO 419 - Vodovodní přípojkou a SO 417 - Přípojkou VN 
a trafostanice. Obě přípojky budou vyhotovené s předstihem před navazujícími pracemi na staveništi. 
Přípojka elektrické energie bude vyhotovena v celém rozsahu s kompletní dodávkou Trafostanice. Pro 
účely staveniště bude osazen Staveništní rozvaděč, který bude osazen v blízkosti staveništních buněk 
a bude vybaven měřením spotřeby el. energie a nouzovým vypínačem. Další rozvody po staveništi 
budou tvořeny závěsovými kabely, popřípadě podzemními vedeními (viz. výkres zařízení staveniště). 
Vodovodní přípojka bude vyhotovena po vodoměrnou šachtu umístěnou před branou budoucího areálu 
ČOV. V této šachtě bude osazen vodoměr staveniště, budou vyhotovený staveništní rozvody dle 
potřeby staveniště (viz. výkres zařízení staveniště). Dokončení přípojky bude provedeno v závislosti na 
postupu prací v areálu ČOV. 

A1.11 Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Stavba není veřejně přístupná. 

A1.12 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy dle §169 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

A1.13 Stručný popis řešených částí stavebně technologického 
projektu 

 Koordinační situace stavby se širšími vtahy dopravních tras 
Koordinační situace stavby znázorňuje situaci stavby v širších souvislostech. Na koordinační situaci 
stavby zpracované na podkladě snímku z katastrální mapy a souřadnic vytyčovacích a výškových bodů, 
jsou vyznačeny hranice pozemků a jejich parcelní čísla, je zakresleno umístění stavby s vyznačením 
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vzdáleností od hranice sousedních pozemků a staveb. Jsou zde navrhované pozemní a inženýrské 
objekty, přípojky na technickou infrastrukturu s řešením dopravní dostupnosti. Výkres je doplněn 
výškovými kótami a geologickými sondami. 
Situace širších vztahů, pak zpracovává možné příjezdové cesty pro návozy stavebních materiálů, strojů 
a zařízení. A zobrazuje nejbližší možné skládky, betonárnu, štěrkovnu.  
Projekt koordinační situací je zpracován v programu Autocad. Mapy jsou z veřejných portálu 
maps.google.com a www.mapy.cz. 
 
PŘÍLOHY 
B.A2.01… Koordinační situace 
B.A2.02 … Situace širších vztahů  
 

 Časový a finanční plán stavby - objektový 
Časový a finanční plán objektový uvádí délku trvání a finanční náklady jednotlivých objektů v čase na 
základě propočtu dle THU. Je zpracován ve formě řádkového harmonogramu s vyznačením kritické 
cesty. Dále orientačně navrhuje plán nasazení pracovní a montážních sil během provádění projektu. 
Tento plán je vyhotoven v měsíčním časovém měřítku. 
Plán byl vyhotoveny v Programech Ms Excel a Project. 
 
PŘÍLOHY 
B.A3.01… Časový plán objektový 
B.A3.02… Finanční plán objektový 
 

 Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu 
Tato část popisuje hlavní technologické etapy výstavby hlavních stavebních objektů, postup prací, 
složení pracovníků, výpis hlavních materiálů, potřebné mechanismy a hlavní zásady pro provádění 
jednotlivých technologií. Součástí je časová a finanční analýza projektu. 
 

 Projekt zařízení staveniště 
Projekt zařízení staveniště se stává z technické zprávy zařízení staveniště a výkresových příloh. 
V technické zprávě se popisují základní informace o stavbě a zařízení staveniště, jeho koncept, zařízení 
a objekty, především pak provozní, výrobní a sociálně hygienické části v průběhu všech fází výstavby. 
Obsahuje výpočty skladovacích ploch, přípojek a potřebných obytných kapacit pro pracovníky. 
Technická zpráva je tak nedílnou součástí výkresové dokumentace. 
Projekt zařízení staveniště také obsahuje rozpočet zařízení stavby. Založený na položekách 
dohledatelných v programu BUILD-power společnosti RTS sídlící v Brně a na základě odhadů a 
poptávek cen. Dále je součástí také harmonogram budování a likvidace zařízení staveniště a plán 
finančních nákladů v měsících na zařízení staveniště. 
Projekt zařízení staveniště je zpracován v programech Autocad, MS Excel a Project. 
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PŘÍLOHY: 
B.A5.01… Zařízení staveniště – Provádění železobetonových jímek a nádrží 
B.A5.02… Zařízení staveniště – Betonáž čerpadlem 
B.A5.03… Zařízení staveniště – Schéma montáže štětových stěn 
B.A5.04… Plán budování a likvidace zařízení staveniště 
B.A5.05… Finanční plán budování a likvidace zařízení staveniště 
 

 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
Návrh předkládá seznam hlavních stavebních strojů a mechanismů pro jednotlivé etapy s technickými 
údaji a informacemi na jaké práce, a proč budou nasazeny. V příloze je zpracované časové nasazení 
těchto strojů a mechanismů v měsících. 
 
PŘÍLOHY: 
B.A6.01… Plán nasazení hlavních stavebních strojů a mechanismů 
 

 Časový plán SO 402,403 
V této části jde o zpracování časového plánu ve formě řádkového harmonogramu s vyznačením kritické 
cesty a základními informacemi k průběhu stavebních prací. 
Přílohy zpracovány v programu MS Excel a Project. 
 
PŘÍLOHY: 
B.A7.01… Časový harmonogram objektu SO 402,403 
B.A7.02… Finanční plán objektu SO 402,403 
 

 Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO 402, 403.  
Plán popisuje hlavní materiály potřebné pro výstavbu celého provozního objektu a mechanického 
předčištění ČOV. Plán je zpracován v podobě řádkového harmonogramu a dále výpisem nároků v čase 
v textové tabulce. 
Přílohy zpracovány v programu MS Excel a Project. 
 
PŘÍLOHY: 
B.A8.01… Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO 402,403 – Harmonogram 
B.A8.02… Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO 402,403 - Tabulka 
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 Technologický předpis pro železobetonové konstrukce. 
Tento předpis pojednává o zhotovení monolitických železobetonových konstrukcí. Podrobně popisuje 
potřebné materiály, jednotlivé záběry, způsoby realizace v různých teplotních podmínkách. Dále jeho 
součástí je strojní vybavení a složení pracovní čety. Je pojednáno i o požadavcích na připravenost 
stavby a pracoviště a podrobně jsou rozepsány jednotlivé pracovní činnosti v chronologickém sledu 
spolu s kontrolou kvality provádění, požadavky z hlediska BOZP a životního prostředí. Součástí je 
výkres navrženého bednění  
 

 Kontrolní a zkušební plán kvality pro železobetonové konstrukce 
Plán je zpracován v tabulkové formě, jak je obvyklé, a rovněž v textové. Obsahuje jednotlivé body 
kontrol a zkoušek. K bodům jsou uvedeny předpisy, podle kterých se dané kontroly a zkoušky provádějí, 
a jejich četnost. Součástí tabulky jsou i informace o tom, kdo kontrolu a zkoušku provádí a jejich 
požadované doklady. 
 

 Jiné zadání: Rizika stavby 
Jedná se o výpis všech důležitých rizik, která mohou nastat v průběhu realizace stavby. Tento výpis je 
důležitý proto, aby v případě souběhu jednotlivých činností měl stavbyvedoucí nebo pověřená osoba 
tato rizika sepsaná, aby mohl informovat jednotlivé čety různých řemesel o případných nebezpečích. 
 

 Jiné zadání: Návrh hlavního zvedacího mechanismu 
V této části jde o typově správný výběr zvedacího mechanismu. Hodnocení se týká splnění požadavků 
realizace, finanční náročnosti dle délky využití na stavbě. V úvahu jsem bral případné možnosti 
umístění, dosahy a potřebnou únosnost. Součástí je dokument bezpečné práce při obsluze zvedacího 
zařízení. 
 

 Jiné zadání: Položkový rozpočet SO 402,403 

Rozpočet je určen pouze pro SO 402,403. Rozpočet jsem zpracoval dle možností poskytnuté projektové 
dokumentace. Zahrnuje veškeré důležité stavební položky včetně přesunů hmot. Práce PSV jsou 
obsaženy v míře dohledatelné v PD a odpovídající mým zkušenostem. Formou R položek jsou do 
položkového rozpočtu vloženy orientační ceny za práce na ZTI a na elektroinstalaci, které nejsou 
součásti mně předané PD.  
Rozpočet jsem zpracoval v programu BUILD-power společnosti RTS sídlící v Brně. 
 

 Jiné zadání: Časový a finanční plán celé stavby 
Časový a finanční plán celého projektu. Uvádí celkovou délku trvání a rozdělení nákladů na realizaci 
projektu od definování investičního záměru po předání stavby do užívání. Je vyhotoven ve čtvrtletích 
roku. Součástí plánu je i přehledný pěti úrovňový strukturální plán projektu s definováním jednotlivých 
činností a oceněním cenami. Součástí je i funkční diagram odpovědnosti jednotlivých účastníků 
výstavbového procesu. 
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Přílohy zpracovány v programu MS Excel a Project. 
 
PŘÍLOHY: 
B.A14.01… Časový plán projektu 
B.A14.02… Finanční plán projektu 
B.A14.03… Strukturální plán projektu 
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A3.1 Propočet stavby 
Propočet stavby je vytvořený v programu Build-power a vyexportovaný do MS Excel. Jedná se zde 
o stanovení ceny na základě aktuálních ceníků dle zatřízení stavebních objektů dle JKSO a třídníků 
stavebních dílu a jejich cen.  
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Číslo a název objektu RN (bez DPH)

PS 01 Čerpací stanice odpadních vod

PS 02 Jímka na fekálie

PS 03 Mechanické předčištění

PS 04 Dmýchárna

PS 05 Kalová čerpací stanice

PS 06 Aktivační nádrže

PS 07 Dosazovací nádrže

PS 08 Uskladnovací nádrž kalu

PS 09 Strojní odvodnění kalu

PS 10 Chemické hospodářství

PS 12 Povodňová čerpací stanice

PS 13 Měření a regulace

PS 14 Provozní rozvod silnoproudu

SO 401 Čerpací stanice, jímka na fekálie

SO 402,403Mechanické předčištění provozní objekty ČOV

SO 404 Alktivační nádrže

SO 405 Dosazovací nádrže

SO 406 Kalová čerpací stanice

SO 408 Uskladňovací nádrže

SO 409 Trubní rozvody ČOV

SO 410 Měření množství odpadních vod, povodňová čer. stan

SO 411 Vyústní objekt

SO 412 Terénní úpravy

SO 413 Sadové úpravy

SO 414 Oplocení ČOV

SO 415 Komunikace a zpevněné plochy

SO 416 Propustek

SO 417 Přípojka VN, trafostanice

SO 418 Přípojka NN

SO 419 Vodovodní přípoja

SO 420 Venkovní osvětlení

SO 421 Mezideponie

SO 422 Telefon (mobilní přístroj)

 Stavba celkem  (bez DPH)

Základ DPH 20 %
DPH 20 %
Základ DPH 14 %
DPH 14 %

Cena celkem

PROPOČET STAVBY

0 Kč

57 242 223 Kč

318 942 

4 142 025 

1 244 987 

3 142 789 

123 948 

570 312 

206 433 

594 555 

448 244 

3 770 728 

razítko, podpis

0 Kč

465 631 

254 191 

94 082 

4 055 

47 701 853 

47 701 853 Kč
9 540 371 Kč

32 095 

2 740 542 

1 521 818 

3 220 178 

3 009 292 

2 485 110 

1 265 471 

1 253 640 

704 920 

369 331 

2 596 975 

531 401 

2 569 708 

1 617 828 

2 925 019 

1 057 718 

694 192 

1 104 211 

2 621 483 

Rozpočet

Název stavby

Stavebník

ČOV KOSTELEC U JIHLAVY
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

Propočet stavby dle THU
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A3.2 Časový plán – objektový 
Objektový časový plán zachycuje celkovou dobu trvání a návaznost jednotlivých stavebních objektů při 
výstavbě. Červeně je značena kritická cesta. Doba trvání jen jednotlivých objektů je vypočtena na 
základě výkonové normy pracovníku pro dané objekty, s přihlédnutím k podmínkám daným 
staveništěm, místem stavby, tvarem konstrukce atd. 
PŘÍLOHY 
B.A3.01… Časový plán - objektový 

A3.3 Finanční plán – objektový 
Finanční plán, zachycuje předpokládané měsíční toky finančních nákladů. Zachycuje finanční výdaje 
v jednotlivých měsících na jednotlivých stavebních objektech a zároveň výdaje v daném kalendářním 
měsíci. 
PŘÍLOHY 
B.A3.02… Finanční plán – objektový 
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A4.1 Základní identifikační údaje o stavby 
     
Místo stavby:    kraj Vysočina 
     Kostelec u Jihlavy 
     Katastrální území Kostelec u Jihlavy 
 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Investor :    Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava 
     Žižkova 93, Jihlava 
     586 01 Jihlava 
     
Projektant:    VEGAspol v.o.s. 
     Jirásková 219/12, 602 00 Brno 
     IČ: 60700220 
     DIČ: CZ60700220 
     www.vegaspol.cz 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Jan Gallus 
     Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1000781 
 
Zhotovitel:    ……………………………………… 
   
Základní údaje o stavbě 
Předpokládané náklady na výstavbu: 47 mil. bez DPH 
Předpokládaná doba výstavby:  2. 2016 – 11. 2016  
Zastavěná ploch:   3499 m2 
Obestavěný prostor:   1166 m3 
Počet ekvivalentních obyvatel:  2600 EO  
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A4.2 Členění stavby na stavební objekty 
Navržený objekt je členěn na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory 

 Soupis stavebních objektů A4.2.1
SO 401 – Čerpací stanice, jímka na fekálie 
SO 402 – Mechanické předčištění 
SO 403 – Provozní objekt ČOV 
SO 404 – Aktivační nádrže 
SO 405 – Dosazovací nádrže 
SO 406 – Kalová čerpací stanice 
SO 407 – Vyrovnávací nádrže 3. stupně čištění (výhledově) 
SO 408 – Uskladňovací nádrž kalu 
SO 409 – Trubní rozvody ČOV 
SO 410 – Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice 
SO 411 – Vyústní objekt 
SO 412 – Terénní úpravy 
SO 413 – Sadové úpravy 
SO 414 – Oplocení ČOV 
SO 415 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO 416 – Propustek 
SO 417 – Přípojka VN, trafostanice 
SO 418 – Přípojka NN 
SO 419 – Vodovodní přípojka 
SO 420 – Venkovní Osvětlení 
SO 421 – Mezideponie 
SO 422 – Telefon (mobilní přístroj) 
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 Soupis provozních souborů A4.2.2
PS 01 – Čerpací stanice odpadních vod 
PS 02 – Jímka na fekálie 
PS 03 – Mechanické předčištění 
PS 04 – Dmýchárna 
PS 05 – Kalová čerpací stanice 
PS 06 – Aktivační nádrže 
PS 07 – Dosazovací nádrže 
PS 08 – Uskladňovací nádrže kalu 
PS 09 – Strojní odvodnění kalu 
PS 10 – Chemické hospodářství 
PS 11 – 3. stupeň filtrace (výhledově) 
PS 12 – Povodňová čerpací stanice 
PS 13 – Provozní rozvod silnoproudu 
PS 14 – Měření a regulace 
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A4.3 Obecná charakteristika 
SO 401 – Čerpací stanice, jímka na fekálie 
Objekt řeší stavbu čerpací stanice na přítoku odpadních vod, jímku na svoz fekálii, šachtu pro deponii 
shrabku. Čerpací stanice je řešena jako zastropená mokrá jímka ze ŽB. Součásti stavebního objekt je 
i instalace PS 01, PS 02 
  
SO 402 – Mechanické předčištění 
Objekt je jednopodlažní nepodsklepená budova s vratovým přístupem a stavebně je spojena s SO 403. 
Součásti stavebního objekt je i instalace PS 03 
 
SO 403 – Provozní objekt ČOV 
Objekt řeší stavbu provozního objektu ČOV, který se skládá z: velínu, hygienické smyčky, čisté 
a špinavé šatny, WC, rozvodny NN, strojního odvodnění kalu. Součásti stavebního objekt je i instalace 
PS 09, PS 10 
 
SO 404 – Aktivační nádrže 
Objekt řeší dvě otevřené oběhové nádrže s deflekčními stěnami zajišťujícími požadovaný hydraulický 
tok nádrží. Přítok je z SO 402. Součásti stavebního objekt je instalace PS 06 
 
SO 405 – Dosazovací nádrže 
Objekt řeší otevřené čtvercové vertikální nádrže. Objekt je v jednom technologickém a z části i 
stavebním celku s objektem SO 404, SO 406. Vlastní nádrže jsou z ŽB Součásti stavebního objekt je 
instalace PS 07. 
 
SO 406 – Kalová čerpací stanice 
Objekt řeší podzemní armaturní kanál mezi dosazovacími a aktivačními nádržemi. Jeho součásti je 
zděný vstup s ocelovým schodištěm. Ve stanici jsou čerpadla vratného kalu, přebytečného kalu, 
dmýchadla, tlaková stanice provozní vody, vzduchotechnika a rozvaděč. 
Součásti stavebního objekt je instalace PS 04, PS05, PS13. 
 
SO 407 – Vyrovnávací nádrže 3. stupně (výhledově) 
 
SO 408 – Uskladňovací nádrže kalu 
Objekt řeší dvě obdélníkové, otevřené nádrže s obslužnou podestou. Umístění nádrže je v jednom 
technologickém celku s SO 402. Nádrže jsou železobetonové konstrukce. Součásti stavebního objekt je 
i instalace PS 08. 
 
SO 409 – Trubní rozvody ČOV 
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Objekt řeší trubní propojení mezi objekty ČOV. 
Veškeré odpadní gravitační trubní rozvody jsou navrženy z betonových nebo kameninových trub 
o průměrech od DN200 do DN500. Tlaková potrubí jsou navržena ze silnostěnných plastových trub 
(PP, PE) k tomu určených, nebo z nerezavějících ocelových trub materiál tř. 17 od DN20 do DN 100. 
Revizní šachty do průměru 600mm budou provedeny z plastových typových výrobků. Revizní šachty 
nad 600mm budou provedeny z betonových skruží do betonového lože. 
Dále řeší vodovodní rozvody ČOV, tedy potrubí vedené od vodoměrné soustavy po do objektů. 
Vodoměrná soustava viz SO 419. Vodovodní rozvody jsou provedeny z materiálu HDPE SDR11 
v průměrech, které budou určeny v další fázi PD. 
Rozvody provozního vzduchu budou vedeny v materiálu z nerezavějících ocelových trub tř. 17 od DN20 
do DN50. 
 
SO 410 – Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice 
Objekt řeší měření odtoku odpadních vod z dosazovací nádrže. Osazen měrný žlab Parshall P3. Dále 
řeší povodňovou čerpací stanicí, sloužící k zajištění odtoku při zvýšené hladině řeky Jihlava. Součásti 
stavebního objekt je i instalace PS 12, PS 14 
 
SO 411 – Vyústní objekt 
Objekt řeší vyústění odpadních vod, opevnění břehu a dna vyústění. Vyústění porubí plynule navazuje 
na opevnění břehu. Bude provedeno opevnění dna i břehu dlažbou z lomového kamene do betonu. 
 
SO 412 – Terénní úpravy 
Objekt řeší skrývku ornice na ploše nových objektů ČOV a pod částí příjezdové komunikace. Součástí 
jsou rovněž obsypy objektů, podsypy pod zpevněnými plochami a pod komunikacemi. 
 
SO 413 – Sadové úpravy 
Objekt řeší humusování a zatravnění nezastavěných ploch v areálu ČOV, mimo ČOV a svahů podél 
příjezdové komunikace. 
 
SO 414 – Oplocení ČOV 
Objekt řeší oplocení areálu ČOV. Bude provedeno z typového oplocení ocelovými sloupky a drátěnými 
sítěmi. Na příjezdové komunikaci bude osazena typová vjezdová brána. 
 
SO 415 – Komunikace a zpevněné plochy 
Objekt řeší návrh plochy uvnitř areálu a chodníky a opevnění násypového tělesa ČOV. Uvnitř areálu 
budou plochy odvodněny spádováním do okolního terénu. Plochy před čerpací stanicí a uskladňovacími 
nádržemi budou odvodněny žlabem napojeným na systém ČOV. Zřízení spojovacích obslužných 
chodníků kolem nádrží a objektů. Chodníky budou lemovány betonovými obrubníky. 
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SO 416 – Propustek 
Objekt řeší převedení stávajícího přítoku řeky Jihlavy pod nově budovanou komunikací. Provedeno 
z betonových trub TZH-Q 60-250 v délce 7,5m. 
 
SO 417 – Přípojka VN, trafostanice 
Objekt řeší napojení stavby ČOV na VN a stavbu trafostanice. Trafostanice bude provedena jako 
stožárová stanice typu BTS-J 24/160kVA a přípojka VN 22kV, která je napojená na veřejnou síť 
o napětí 22kV v bodě daném provozovatelem sítě E-ON. Přípojka bude provedena jako stožárová 
z betonových sloupů se závěsovým kabelem. 
 
SO 418 – Přípojka NN 
Objekt řeší napojení dvěma kabely z trafostanice do nového rozvaděče NN v provozním objektu ČOV. 
Celková délka trasy je 70 m. Trasa kabelů bude vedena ve vzdálenosti min. 1m od potrubí a v pískovém 
loži. Typ kabelu je AYKY-J 3x240+120 + stíněný signalizační kabel CYKFY 4xD2,5. Z vnitřního 
rozvaděče bude připojená veškerá instalace ČOV. 
 
SO 419 – Vodovodní přípojka 
Objekt řeší napojení ČOV na vodovodní sít´ obce Kostelec u Jihlavy, která je provedena z trub PVC110, 
PN10. Vodovodní přípojka je navržena z trub HDPE PE100 SDR11ᴓ50x4,6 v délce 307m. Potrubí 
uložené do štěrkopískového lože mocnosti min 100 mm + 300 mm obsyp. Vodoměrná šachta plastová 
s obetonováním bude zbudována na veřejném pozemku v blízkosti vjezdové brány areálu. 
 
SO 420 – Venkovní osvětlení 
Objektem je řešeno provedení venkovního veřejného osvětlení svítidly na pozinkovaných stožárech 
s výbojkovými svítidly a zdrojem 150W, nebo přisazené na fasádě objektů. Rozvody jsou provedeny 
kabelem CYKY-J 4Bx4 a uzemněny společnou zemnící soustavou.  
 
SO 421 – Mezideponie 
Projektant řeší návrh zpevněné plochy pro mezideponie. Konstrukční řešení je stejné jako 
u zpevněných ploch, od těchto ploch bude opticky oddělena zapuštěným obrubníkem. Celková plocha 
mezideponie je 50m2. 
 
SO 422 – Telefon (mobilní přístroj) 
Bude použita mobilní GSM stanice.  
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A4.4 Popis staveniště 
Lokalita pro výstavbu budovy ČOV se nachází v severní části města Kostelec na nezalesněné louce 
s nálety kolem toku řeky Jihlava. Umístěna je pod objektem zemědělského družstva na louce vymezené 
pravým břehem řeky Jihlavy a odtokovým korytem rybníka. Stavební pozemek je rovinný v mírném 
sklonu k řece Jihlavě. Samotné staveniště se rozprostírá na parcelách č. 3000, 3001, 3002.  
 

 
 
Bude provedena strojní skrývka orniční a podorničních vrstev v celkové tloušťce tl. 300mm, která bude 
po domluvě s místním obecním úřadem uložena na pozemku mimo staveniště, nebo bude odvezena na 
nejbližší skládku zeminy do Batelova 8km daleko. 
Výškové umístění stavby je nad hladinou stoleté vody, jejíž uvažovaná úroveň je 512,74 m n. m. ±0,000 
objektu ČOV =513,50 m n. m. Bude provedena strojní skrývka orniční a podorničních vrstev v celkové 
tloušťce tl. 300mm, která bude uložena na pozemku staveniště mimo oblast oplocené část staveniště, 
nebo bude odvezena na nejbližší skládku zeminy. Přístup na staveniště je po místních komunikacích, 
nejlépe od zemědělského družstva. Tento příjezd bude zpevněn štěrkopískovou drtí k tomuto účelu 
vhodnou, tuto cestu je třeba v předstihu smluvně ošetřit s majitelem pozemků JZD. Trvalý příjezd k ČOV 

Obrázek č. 4-1 Letecká mapa Kostelce u Jihlavy s vyznačením řeky Jihlavy a místa staveniště, [54] 
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bude vyřešen (SO 415 - Komunikace a zpevněné plochy) prodloužením komunikace od stávající balené 
na návsi až k objektu ČOV. 
Energie nutné pro staveništní provoz budou zajištěny SO 419 - Vodovodní přípojkou a SO 417 - 
Přípojkou VN a trafostanice. Obě přípojky budou vyhotovené s předstihem před navazujícími pracemi 
na staveništi. Přípojka elektrické energie bude vyhotovena v celém rozsahu s kompletní dodávkou 
Trafostanice. Pro účely staveniště bude osazen Staveništní rozvaděč, který bude osazen v blízkosti 
trafostanice a bude vybaven měřením spotřeby el. energie a nouzovým vypínačem. Další rozvody po 
staveništi budou tvořeny závěsovými kabely, popřípadě podzemními vedeními (viz. výkres zařízení 
staveniště). Vodovodní přípojka bude vyhotovena po vodoměrnou šachtu umístěnou před branou 
budoucího areálu ČOV. V této šachtě bude osazen vodoměr staveniště, budou vyhotoveny staveništní 
rozvody dle potřeby staveniště (viz. výkres zařízení staveniště). Dokončení přípojky bude provedeno 
v závislosti na postupu prací v areálu ČOV. 
Výškové umístění stavby je nad hladinou stoleté vody, jejíž uvažovaná úroveň je 512,74 m n. m. ±0,000 
objektu ČOV =513,50 m n. m. 

A4.5 Charakteristika hlavních objektu 
Pro výstavbu ČOV jsou významné dva typy stavebních objektů. První je zděný SO 403 Provozní objekt 
ČOV, jenž je spojen v jeden stavební celek s SO 402 Mechanické předčištění. Druhým významným 
stavebním objektem jsou do země zakopané železobetonové vodotěsné nádrže a jímky SO 404 
Aktivační nádrže, 405 Dosazovací nádrže, SO 406 Kalová čerpací stanice. Tyto objekty jsou funkčně 
spojeny v jeden celek. 

A4.6 Urbanisticko-architektonické řešení objektu: 
Architektonické řešení areálu ČOV je ovlivněno velikostí, tvarem a konfigurací území, určeného pro 
výstavbu čistírny. Architektonické řešení areálu bylo vedeno snahou o omezení zemních prací při 
osazení objektů ČOV. 
 Celý areál ČOV budou tvořit podzemní nádrže a nadzemní objekty a nádrž odvodněného kalu. 
Celý areál je doplněný o vnitřní komunikace, zpevněné plochy, veřejné osvětlení, které se napojuje na 
stávající obecní. Zelené plochy budou vzhledem k úrovni stoleté vody výškově osazeny nad stávající 
výškovou hladinu terénu. Vazba na okolí pak bude vyřešena svahováním od oplocení 
 Hlavní budovu areálu tvoří stavebně spojený objekt provozní budovy s prostorem 
mechanického předčištění a uskladňovacích nádrží kalu. Budova je navržena souběžně s tokem řeky se 
vstupy a vjezdy orientovanými do areálu ČOV. Budova je navržena jako jednoduchý jednopodlažní 
podélný objekt s výraznou pultovou střechou oddělené od zděné podnože proskleným pásem 
prosvětlujícím provozní prostory a opticky odlehčující celý objekt. Po stranách budovy jsou osazeny 
čerpací jímka a uskladňovací nádrže kalu – výškově navazující na zděné prvky hlavní budovy. 
Charakteristické materiály použité na budově jsou přírodní: pohledový beton s popínavou zelení na 
uskladňovacích nádrží, omítky v modré barvě symbolizující vodní prvek a dále prvky architektury 

regionu; čiré sklo, dřevěné obklady rámy a výplně otvorů, sokl z umělého kamene a střešní krytina 
z ZnTi plechu. 
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A4.7 Konstrukční řešení objektů: 
Objekty SO 401, SO 404, SO 405, SO 406, SO 408 jsou konstruovány jako podzemní železobetonové 
zásobníky, založené na železobetonových deskách Převážně tloušťky stěn jsou 250, 300, 350, 500mm, 
převážná tloušťka desek je 400, 500mm. Jako příprava pro založení objektů na železobetonových. 
deskách se doporučuje zhutněný polštář o tloušťce 600-900mm. SO 405 je doplněn o železobetonový 
strop tloušťky 200mm. Beton pro provádění těchto objektů je navržena jako C30/37-XA2. Betonářská 
výztuž v konstrukcích je uvažována 10 505 R – což odpovídá dnešní B500B. 
Objekty SO 402, SO 403 jsou spojeny v jeden ucelený celek na betonových pásech z betonu C20/25 
XC1 nebo C10/15 X0. Tyto pasy vynášejí souvislou desku z betonu třídy C20/25 XC1 vyztuženého sítí 
s hladkými dráty a oky 6/100x6/100mm. Nosný systém stěn je řešen z keramických příčně děrovaných 
s pery a drážkami určených pro jednovrstvé zdivo tloušťky 240 a 440mm kladených na maltu M2. 
Obvodová stěna je zateplena minerální plstí v tl. 100mm a obložena plechovým obkladem. Stropní 
konstrukce je řešena společně se střešní konstrukcí dřevěnými trámy a je navržena jako jedno plášťová 
pultová střecha s podhledy ze sádrokartonových desek. 

A4.8 Základní údaje o objektech: 
SO 402, SO 403 
Výměra pozemku : 4789 m2 
(parcela č. 3001) 
Zastavěná plocha : 155,7 m2 
Obestavěný prostor : 724,1 m3 
Výška hřebene : +5,830 = 519,33m n.m. 
 
SO 404, SO 405, SO 406 
Výměra pozemku : 4789 m2 
(parcela č.3001) 
Zastavěná plocha : 486,0 m2 
Obestavěný prostor : 2916,6 m3 
Výška hřebene : +1,120 = 514,62m n.m. 

A4.9 Studie realizace hlavních stavebních objektů 

 SO 402, SO 403 A4.9.1
Hrubá spodní stavba: 

- Zemní práce 
- Základové konstrukce 
- Konečná úprava povrchů 

Hrubá vrchní stavba 
- Svislé nosné konstrukce 
- Zastřešení 
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Práce vnitřní a dokončovací 
- Omítky 
- Podlahy 
- Obklady 
- Výplně otvorů 
- Fasáda 
- Instalace 

 Zemní práce A4.9.1.1
- Přípravné zemní práce 
- Stavební zemní práce 
- Konečná úprava terénu 

 Základní informace a stručný popis etapy A4.9.1.1.1
V této fázi bude staveniště připraveno pro provádění stavebních objektů, bude zbudováno celé zařízení 
staveniště, včetně napojení na staveništní energie. V této etapě jde především o výkopové práce 
menšího rozsahu – výkop pásu a malých jam v nízké hloubce, nepřesahující hloubku 1 m. 

 Technologický postup  A4.9.1.1.2
Práce provedené při přípravě staveniště: 

 Odstranění dřevin a stromů. 

 Skrývka ornice v tl. 300 mm pomocí dozeru, odvoz na vyznačenou část areálu dle investora 
nebo deponii. Provedeno na celé stavbě během provádění prací na realizaci staveniště na 
začátku prací. 

 
Práce prováděné v této etapě 

 Geodetické vytyčení hlavních základových konstrukcí a směrů 
 Kontrolu výškových a polohových bodů. 
 Výkop stavební jámy pomocí rýpadla a odvoz výkopku autodopravou na skládku zeminy. 
 Srovnání základové spáry do roviny a ruční dočištění základové spáry.  
 Geodetická kontrola správné polohy základové spáry a její výšková úroveň. 
 Provedení hutněného polštáře. Bude se provádět po vrstvách o mocnosti 0,2m, které budou 

hutněny dle předpisů a na požadavky dle Technické zprávy. Po dokončení bude provedena 
rázová zatěžkávací zkouška. Teprve po jejím kladném výsledku bude možno započít další 
navazující práce. 
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 Výkaz výměr hlavních materiálů A4.9.1.1.3
Plocha odstraňování dřevin:      20,3 m2 

Sejmutí ornice        75,0 m3 
Kubatura výkopů rýh, pasů a jámy:     60,5 m3 
Úpravy pláně        175 m2 

Návrh pracovní skupiny 
Na stavbě je přítomen mistr, který je zodpovědný za všechny pracovníky. Všechny stroje budou 
obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci. Geodeti zodpovídají za vytyčení. 

 Návrh pracovní skupiny A4.9.1.1.4
Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za všechny pracovníky. Všechny stroje budou 
obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci. Geodeti zodpovídají za vytyčení.  

 Vytyčovací práce – 1x geodet, 1x pomocník 
 Montáž laviček – 2x dělníci 
 Sejmutí ornice – 1x strojník 
 Výkop stavební jámy – 1x strojník 
 Výkop rýh – 1x strojník 
 Začištění dna jámy a rýh – 2x dělníci 
 Přeprava zeminy – 2x řidič 

 Výpis hlavní mechanizace: A4.9.1.1.5
Dozer Komatsu D51EX22 
Provozní hmotnost    13 000 kg  
Výkon motoru     99kW  
Objem radlice     2,7 m³  
Šířka radlice     3 045 mm  
Motor      KOMATSU SAA6D107E-1 
 
Rypadlo-nakladač WB93S-5  
Provozní hmotnost    9 500 kg  
Výkon motoru     74 kW  
Objem podkopové lopaty   0,6 m³  
Objem nakládací lopaty    1,1 m³  
Motor      CASE Tier III Common Rail 
 
Sklápěč IVECO TRAKKER AD260T41 
Objem korby      12m3 
Průměrná rychlost     80km/hod bez nákladu, 50km/hod naložená 
Užitná hmotnost     19,4 tun 
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Podrobnější výpis a popis mechanizace viz kapitola A6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. 

 BOZP a EMS A4.9.1.1.6
Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci seznámení s technologickým postupem a proškolení 
BOZP (seznámeni s riziky stavby a jejich povinnostmi) dané etapy. Pro bezpečné provádění prací, 
během realizace je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařizení vlády. 
Je nutné dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 

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

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich 
evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 

 Časová rozvaha A4.9.1.1.7
Postup výpočtu: 

풁풙 = 풁풐 × 풒풙 
Zx … cena fáze výstavby [kč] 
Zo … cena objektu [kč] 
qx … procento podílu fáze výstavby na ceně objektu (zjištěno z údajů sborníku cen v  spol. 
RTS v Brně) 
 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
 

To … teoretická doba trvání [týden]  
Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 
Pp … odhadovaný počet pracovníků 
 
Výpočet: 
풁풙 = 풁풐 × 풒풙 = ퟐ	ퟓퟑퟏ	ퟕퟑퟐ × ퟒ% = 	ퟏퟎퟏ	ퟐퟔퟗ	푲č 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
= 	

ퟏퟎퟏ	ퟐퟔퟗ
ퟏퟎ	ퟏퟐퟓ × ퟓ	 = ퟐ	풕ý풅풏풚	 

 
Závěr: 
Doba výstavby zemních prací bude přibližně 2 týdny.  
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 Základové konstrukce A4.9.1.2
- Základy PB, ŽB včetně jímek a snížených částí 
- Podkladní betony, podlahové betony 
- Izolace spodní stavby 

 Základní informace a stručný popis etapy A4.9.1.2.1
V této fázi dojde na objektu k provádění základových konstrukcí. Jde o provedení podkladních betonů, 
provedení betonáže desek jímek, stěn jímek, základových pasů ze železobetonu, nebo betonových 
tvárnic. Provedené ztužující základové desky v úrovni budoucí podlahy. V poslední fázi bude provedena 
příprava pro navázání konstrukcí hrubé vrchní stavby. 

 Technologický postup A4.9.1.2.2
 Kontrola správného výškového a polohového vytyčení dle PD. 
 Uložit uzemňovací FeZn pásku, spojovací svorky zalít asfaltem, připravit vývody pro 

hromosvod. 
 V místech dle PD provedení podkladního betonu o tl.min100 mm. 
 Provedení vytyčení stavby geodetem v rozsahu nezbytném pro správně provedení bednících 

a armovacích prací. 
 Provedení základových desek šachet za pomocí jednostranného systémového, nebo 

deskového bednění. 
 Provedení základových pasů z prostého betonu C 20/25, XC1 a C 15/10, XC1. Kvůli vyvýšení 

stavby nad stávající úroveň terénu a kvůli zrychlení postupu prací doporučují přepočítat 
statikem na variantu ztraceného bednění. Při této variantě je nutné připravit podkladní beton. 
Tato varianta podpoří zrychlení a zjednodušení výstavby. Tloušťky stěn 500,250mm. Maximální 
možná výška provedení 4 řady tvarovek.  

 Po provedení základových pasů a dosažení 60% pevnosti, nebo dle výpočtu statika, bude 
možno dorovnat terén uvnitř a vně základových pasů do úrovně základových desek 
z hutněného násypu. Bude se provádět po vrstvách o mocnosti 0,2m, které budou hutněny dle 
předpisů a požadavků v Technické zprávě. Zemina použitá k zásypům bude vytěžená zemina 
z provádění okolních objektů (SO 404,405,406). Po dokončení bude provedena rázová 
zatěžkávací zkouška. V případě obsypávaní stěn a po kladném výsledku bude teprve možné 
započít s tesařskými a betonářskými pracemi na podkladní desce. 

 Provedení hlavní základové desky/podkladní konstrukce ze železobetonu pod hydroizolaci 
a pod podlahy bude vylita do systémového jednostranného bednění, nebo deskového bednění 
rozpíraného do stran. Tloušťka desky 150mm 

 V míře potřebné pro navazující konstrukce budou provedeny 2 vrstvy penetračního nátěru 
(nanášet křížově) a dále bude provedeno natavení asfaltových hydroizolačních pásů 
s přesahem stanoveným výrobcem pásů. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů A4.9.1.2.3
Podkladní beton C8/10:      18,15 m3 
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Základové bendící tvárnice tl.25cm    10,70 m2 

Základové bendící tvárnice tl.40cm    6,82 m2 

Základové bendící tvárnice tl.50cm    108,5 m2 

Výplň tvárnic betonem C20/25 XC1 maxD16mm,S3  39,36 m3 

ŽB deska z betonu C25/30 XC1 maxD16mm,S3   26,00 m3 

Výztuž do betonu 10216     2,36 t 
Bednění stěn základových desek, stěn:    10,9 m2 

 Návrh pracovní skupiny A4.9.1.2.4
Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za všechny pracovníky. Všechny stroje budou 
obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci. Geodeti zodpovídají za vytyčení.  

 Vytyčení a zaměření konstrukcí  – 1x geodet, 2x pomocník 
 Provedení podkladních vrstev – 2x strojník, 1x řidič, 2x pomocník 
 Montáž bednění – 4x dělníci 
 Ukládání armatury – 3x dělníci 
 Betonáž – 1x strojník autočerpadla, 1x řidič auto domíchávače, 2x betonář 
 Rovnání betonové směsi – 2 dělníci 
 Odstranění a čištění bednění – 4x dělníci 

 Výpis hlavní mechanizace A4.9.1.2.5
Autodomíchávač Stetter – BASIC LINE AM 6 C 
Jmenovitý objem     6 m3 
Průměrná rychlost    80km/hod 
Vodní nádrž      0,8 m3 
 
Autodoprava materiálu 
MAN GTX: 
Výkon      235 -500 kW 
Průměrná rychlost    50-80 km/hod 
PANAV NV35: 
Ložná plocha     13 620 x 2 480 mm 
Ložný objem     91,5 – 94,5 m3 
Užitná hmotnost přívěsu   28 000 kg 
Celková hmotnost přívěsu   35 000 kg 
 
Autodoprava s hydraulickou rukou FASSI 235a.0.25 
Maximální dosah    20,7 m 
Nosnost na konci    600 kg 
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Maximální nosnost    8350 kg 
 
Vibrační válec AMMAN ARX 36 
Hmotnost     3 740 kg 
Hutnící šířka     1 340 mm 
Maximální síla     47 kN 
Rychlost pohybu    0 – 10 km/h 
Stoupavost s/bez vibrace   30° - 40° 
 
Jeřáb Potain MDT 98 
Výška jeřábu po hák    22,6 m 
Délka výložníku     40,0 m 
Nosnost na nejdelší výloži   2 750 kg 
Maximální nosnost/rameno   8000 kg / 16,2m 
 
Podrobnější výpis a popis mechanizace viz kapitola A6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. 

 BOZP a EMS A4.9.1.2.6
Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci seznámení s technologickým postupem a proškolení 
BOZP (seznámeni s riziky stavby a jejich povinnostmi) dané etapy. Pro bezpečné provádění prací 
během realizace je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. 
Je nutné dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 

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

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich 
evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 

 Časová rozvaha A4.9.1.2.7
Postup výpočtu: 

풁풙 = 풁풐 × 풒풙 
Zx … cena fáze výstavby [kč] 
Zo … cena objektu [kč] 
qx … procento podílu fáze výstavby na ceně objektu (zjištěno z údaju sborníku cen v spol. RTS 
v Brně) 



  

70 
 

 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
 

To … teoretická doba trvání [týden]  
Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 
Pp … odhadovaný počet pracovníků 
 
Výpočet: 
 
풁풙 = 풁풐 × 풒풙 = ퟐ	ퟓퟑퟏ	ퟕퟑퟐ × ퟗ, ퟓ% = 	ퟐퟒퟎ	ퟓퟏퟓ	푲č 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
= 	

ퟐퟒퟎ	ퟓퟏퟓ
ퟏퟏ	ퟒퟎퟎ × ퟕ	 = ퟑ	풕ý풅풏풚	 

 
Závěr: 
Doba výstavby Základových konstrukcí bude přibližně 3 týdny.  

 Hrubá vrchní stavba A4.9.1.3
- Svislé nosné konstrukce 
- Zastřešení 

 Základní informace a stručný popis etapy A4.9.1.3.1
V této budou provedeny nosné keramické stěny, včetně uložení překladů. Dále budou osazeny ocelové 
nosníky, které z části vynáší střechu a z části jsou připraveny pro montáž provozních zařízená ČOV. 
Dále dojde k provedení střešní konstrukce včetně střešního pláště. Během této fáze bude před 
zastřešením také provedena ŽB stěna z pohledového betonu. 

 Technologický postup A4.9.1.3.2
 Vyzdívání nosného obvodového a vnitřního zdiva z příčně děrovaných keramických 

tvarovek tl.240, 440mm kladených na MC 2,5. S průběžným osazováním nosných 
keramických a ocelových překladů. Ocelové překlady doplnit tepelnou izolací dle PD. 

 Provedení venkovní betonové pohledové stěny z C30/37. 
 Bednění, armování a vybetonování ztužujících věnců z C20/25 XC1. Je nutné 

zkontrolovat výškové osazení věnců s ohledem na vynášení ocelových nosníků 
podporující střešní konstrukce a vynášejících provozní mechanizaci. 

 Osazení ocelových nosníků. Vzhledem k váze ocelových nosníků (nejtěžší 370 kg) 
doporučuji koordinaci návozu nosníků přímo s jejich osazením pomocí teleskopické 
ruky automobilu. V případě součinnosti s provádění konstrukcí železobetonových 
zásobníku stacionárním jeřábem je možno využít tento jeřáb. 

 Dozdění zdiva nad ztužujícími věnci. 
 Osazení podélných prvků nosné konstrukce střechy. Jejich ukotvení do připravených 

podkladních konstrukcí. 
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 Osazení dřevěných krokví. 
 Provedení záklopu střechy deskovým bedněním. 
 Provedení skladby střešního pláště.  
 Provedení vnitřních zděných příčkových konstrukcí. 
 Provedení venkovní betonové pohledové stěny z C30/37. 

 

 Výkaz výměr hlavních materiálů A4.9.1.3.3
Keramické zdivo tl. 240mm      28,79 m2 
Keramické zdivo tl. 440mm      177,55 m2 

Ocelové nosníky       2,025 t 
Dřevné konstrukce z konstrukčního smrkového dřeva   16,0 m3 

Tepelné izolace střechy 20cm      198,7 m2 
Krytina z TiZn plechu       276,5 m2 
Příčkové konstrukce z keramických tvárnic    15,5 m2 

Pohledová stěna z ŽB C30/37 XC1 maxD16mm,S3, tl0,15-0,3  24,82 m2 

 Návrh pracovní skupiny A4.9.1.3.4
Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za všechny pracovníky. Všechny stroje budou 
obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci.  

 Obsluha autodopravy – 1x strojník 
 Osazování prvků, poloha – 2x montážníci  
 Zavěšování prvků – 1x vazač  
 Spojování prvků – 2x svářeči 
 Montáž krovu – 4x tesař 
 Ukládání armatury – 3x dělníci 
 Betonáž – 1x strojník autočerpadla, 1x řidič autodomíchávače, 2x betonář 
 Rovnání betonové směsi – 2x dělník 

 Výpis mechanizace A4.9.1.3.5
Autodomíchávač Stetter – BASIC LINE AM 6 C s čerpadlem betonové směsi 
Jmenovitý objem     6 m3 
Průměrná rychlost    80km/hod 
Vodní nádrž      0,8 m3 
Výkon čerpadla     60m3/hod 
Dosah čerpadla vertikální/ horizontální  12,3/13,5m 
Nutný prostor pro zapatkování   9/5,5 m 
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Autodoprava materiálu 
MAN GTX: 
Výkon      235 -500 kW 
Průměrná rychlost    50-80 km/hod 
PANAV NV35: 
Ložná plocha     13 620 x 2 480 mm 
Ložný objem     91,5 – 94,5 m3 
Užitná hmotnost přívěsu   28 000 kg 
Celková hmotnost přívěsu   35 000 kg 
  
Autodoprava s hydraulickou rukou FASSI 235a.0.25 
Maximální dosah    20,7 m 
Nosnost na konci    600 kg 
Maximální nosnost    8350 kg 
 
Jeřáb Potain MDT 98 
Výška jeřábu po hák    22,6 m 
Délka výložníku     40,0 m 
Nosnost na nejdelší výloži   2 750 kg 
Maximální nosnost/rameno   8000 kg / 16,2m 
 
Podrobnější výpis a popis mechanizace viz kapitola A6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. 

 BOZP a EMS A4.9.1.3.6
Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci seznámení s technologickým postupem a proškolení 
BOZP (seznámeni s riziky stavby a jejich povinnostmi) dané etapy. Pro bezpečné provádění prací, 
během realizace je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. 
Je nutné dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 

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

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich 
evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 
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 Časová rozvaha A4.9.1.3.7
Postup výpočtu: 

풁풙 = 풁풐 × 풒풙 
Zx … cena fáze výstavby [kč] 
Zo … cena objektu [kč] 
qx … procento podílu fáze výstavby na ceně objektu (zjištěno z údaju sborníku cen ve spol. RTS 
v Brně) 
 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
 

To … teoretická doba trvání [týden]  
Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 
Pp … odhadovaný počet pracovníků 
 
Výpočet: 
 
풁풙 = 풁풐 × 풒풙 = ퟐ	ퟓퟑퟏ	ퟕퟑퟐ × ퟑퟓ% = 	ퟖퟔퟏ	ퟏퟎퟔ	푲č 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
= 	

ퟖퟔퟏ	ퟏퟎퟔ
ퟏퟒ	ퟑퟓퟎ × ퟏퟎ	 = ퟔ	풕ý풅풏풚	 

 
Závěr: 
Doba výstavby Základových konstrukcí bude přibližně 6 týdny.  

 Práce vnitřní a dokončovací A4.9.1.4
- Podlahy 
- Omítky 
- Obklady 
- Výplně otvorů 
- Fasáda 

 Základní informace a stručný popis etapy A4.9.1.4.1
Jde o fázi dokončení prací, tedy na stavbě dojde k využití všech řemesel. Patří sem osazování oken, 
provádění omítek, provádění zateplování obvodového zdiva, provádění zámečnických prací, osazení 
dveří. Kompletace elektro a kanalizace.  

 Technologický postup A4.9.1.4.2
 Provedení hrubých podlah 
 Provádění vnitřních omítkářských prací + vytváření špalet okenních otvorů. 
 Provedení SDK podhledů. 
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 Osazování výplní otvorů (okenní otvory a ocelové zárubně). 
 Do omítání okenních otvorů a jejich zapravení. 
 Provedení vnitřních obkladačských prací. 
 Výbrus hrubých podlah a provedení nášlapného nátěru. 
 Provedení fasádního obkladu. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů A4.9.1.4.3
Izolace podlah  (tl. 40, 60, 100 mm)     136,9 m2 
Beton podlah        10,2 m3 
Plocha vnitřních omítek       350,97 m2 

Okenní výplně celková plocha      51,4 m2 

Podhledy ze SDK       136,9 m2 
Fasádní Izolace (tl. 100 mm)      166,9 m2 

Fasádní plech        166,9 m2 

 Návrh pracovní skupiny A4.9.1.4.4
Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za všechny pracovníky. Všechny stroje budou 
obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci.  

 Řízení, postupy – 1x mistr  
 Obsluha autodopravy – 1x strojník 
 Osazování oken – 2x montážníci  
 Betonáři hrubé podlahy – 2x dělník 
 Podlaháři – 2x dělník 
 Obkladači – 2x dělník 
 Řidič auto domíchávače – 1x strojník 
 Fasáda - 4x dělník 

 Výpis mechanizace A4.9.1.4.5
Strojní omítačka FILAMOS MASTER 
Dopravní výška     20 m 
Dopravní vzdálenost    40 m 
Objem násypky     130 l 
Výkon      5-45 l 
 
Autodoprava materiálu 
MAN GTX: 
Výkon      235 -500 kW 
Průměrná rychlost    50-80 km/hod 
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PANAV NV35: 
Ložná plocha     13 620 x 2 480 mm 
Ložný objem     91,5 – 94,5 m3 
Užitná hmotnost přívěsu   28 000 kg 
Celková hmotnost přívěsu   35 000 kg 
 
Autodoprava s hydraulickou rukou FASSI 235a.0.25 
Maximální dosah    20,7 m 
Nosnost na konci    600 kg 
Maximální nosnost    8350 kg 
 
Podrobnější výpis a popis mechanizace viz kapitola A6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. 

 BOZP a EMS A4.9.1.4.6
Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci seznámení s technologickým postupem a proškolení 
BOZP (seznámeni s riziky stavby a jejich povinnostmi) dané etapy. Pro bezpečné provádění prací, 
během realizace je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky nařízení vlády. Je 
nutné dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 

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

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich 
evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 

 Časová rozvaha A4.9.1.4.7
Postup výpočtu: 

풁풙 = 풁풐 × 풒풙 
Zx … cena fáze výstavby [kč] 
Zo … cena objektu [kč] 
qx … procento podílu faze výstavby na ceně objektu (zjištěno z údaju sborníku cen v spol. RTS 
v Brně) 
 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
 

To … teoretická doba trvání [týden]  
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Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 
Pp … odhadovaný počet pracovníků 
 
Výpočet: 
 
풁풙 = 풁풐 × 풒풙 = ퟐ	ퟓퟑퟏ	ퟕퟑퟐ × ퟓퟎ% = 	ퟏ	ퟐퟔퟓ	ퟖퟔퟔ	푲č 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
= 	

ퟏ	ퟐퟔퟓ	ퟖퟔퟔ
ퟏퟓ	ퟔퟎퟎ × ퟏퟎ	 = ퟖ	풕ý풅풏ů	 

 
Závěr:  
Doba výstavby Základových konstrukcí bude přibližně 8 týdnů.  
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 SO 404, SO 405, SO 406, A4.9.2
Hrubá spodní stavba: 

- Zemní práce 
Betonové konstrukce 

- Hrubá vrchní stavba 
Vybudovaní Nadzemní části SO 406 

- Dokončovací práce 
- Schodiště 
- Střecha 

 Zemní práce A4.9.2.1
- Přípravné zemní práce 
- Stavební zemní práce 

 Základní informace a stručný popis etapy A4.9.2.1.1
V této fázi bude na stavbě provedena skrývka ornice, bude proveden výkop stavební jámy a provedeno 
její zapažení a odvodnění. Dále bude zhotoven štěrkový polštář a proveden podkladní beton. 

 Technologický postup  A4.9.2.1.2
 Odstranění dřevin a stromů. 
 Skrývka ornice v tl.300mm pomocí dozeru, odvoz na vyznačenou část areálu dle 

investora, nebo deponii. Provedeno na celém pozemku jednorázově na začátku prací. 
 Před zahájením výkopových prací provedeme kontrolu výškových a polohových bodů. 
 Před zahájením výkopových prací na objektech, které sahají pod hranici HPV je nutno 

zajistit kontinuální snižování hladiny vody a to minimálně do takové hloubky, aby 
nemohlo dojít k prolomení dna výkopu vztlakovou vodou. Způsob snížení HPV bude 
upřesněn v technologickém postupu před realizací stavebního díla. Jako předběžný 
návrh je možné využít štětových stěn (hlubší nádrže), nebo jehlových odčerpávacích 
vrtů (popř. artézské studně). Návrh odčerpání nutno konzultovat s hydrogeologem. 

 Výkop stavební jámy pomocí hloubkového rýpadla a odvoz výkopku autodopravou na 
skládku zeminy.  

 Srovnání základové spáry do roviny a ruční dočištění základové spáry.  
 Případné odvodnění dna stavební jámy bude prováděno čerpadlem. 
 Geodetická kontrola správné polohy základové spáry a její výšková úroveň. 
 Provedení hutněného polštáře o požadované tloušťce a hutnění – zkouška. 
 Provedené podkladního betonu o tl.min100 mm. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů A4.9.2.1.3
Plocha odstraňování dřevin:     20 m2 
Odhadovaný počet hodin čerpání:    2000 h 
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Plocha štětových stěn:      958 m2 
Kubatura výkopové zeminy:     3 470 m3 
Kubatura štěrkového polštáře:     437,21 m3 

Podkladní beton:      53,13 m3 

 Návrh pracovní skupiny A4.9.2.1.4
Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za všechny pracovníky. Všechny stroje budou 
obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci. Geodeti zodpovídají za vytyčení. 

 Vytyčovací práce – 1x geodet, 1x pomocník 
 Montáž laviček – 2x dělníci 
 Sejmutí ornice – 1x strojník 
 Výkop stavební jámy – 1x strojník 
 Výkop rýh – 1x strojník 
 Začištění dna jámy a rýh – 4x dělníci 
 Přeprava zeminy – 2 řidiči 
 Provádění štěrk polštáře – 2x strojník, 3x betonář 

 Výpis hlavní mechanizace: A4.9.2.1.5
Dozer Komatsu D51EX22 
Provozní hmotnost    13 000 kg  
Výkon motoru     99kW  
Objem radlice     2,7 m³  
Šířka radlice     3 045 mm  
Motor      KOMATSU SAA6D107E-1 
 
Rypadlo Komatsu PC190LC-8 
Provozní hmotnost    19 270 kg  
Objem lžíce lopaty    1,14 m³  
Nosnost lopaty     2000 kg 
Teoretická rychlost těžby   55m3/h 
 
Rypadlo-nakladač WB93S-5  
Provozní hmotnost    9 500 kg  
Výkon motoru     74 kW  
Objem podkopové lopaty   0,6 m³  
Objem nakládací lopaty    1,1 m³  
Motor      CASE Tier III Common Rail 
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Sklápěč IVECO TRAKKER AD260T41 
Objem korby      12m3 
Průměrná rychlost     80km/hod bez nákladu, 50km/hod naložená 
Užitná hmotnost     19,4 tun 
 
Vibrační válec AMMAN ARX 36 
Hmotnost     3 740 kg 
Hutnící šířka     1 340 mm 
Maximální síla     47 kN 
Rychlost pohybu    0 – 10 km/h 
Stoupavost s/bez vibrace   30° - 40° 
 
Autodoprava materiálu 
MAN GTX: 
Výkon      235 -500 kW 
Průměrná rychlost    50-80 km/hod 
PANAV NV35: 
Ložná plocha     13 620 x 2 480 mm 
Ložný objem     91,5 – 94,5 m3 
Užitná hmotnost přívěsu   28 000 kg 
Celková hmotnost přívěsu   35 000 kg 
 
Autodoprava s hydraulickou rukou FASSI 235a.0.25 
Maximální dosah    20,7 m 
Nosnost na konci    600 kg 
Maximální nosnost    8350 kg 
 
Jeřáb Potain MDT 98 
Výška jeřábu po hák    22,6 m 
Délka výložníku     40,0 m 
Nosnost na nejdelší výloži   2 750 kg 
Maximální nosnost/rameno   8000 kg / 16,2m 
Podrobnější výpis a popis mechanizace viz kapitola A6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. 
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 BOZP a EMS A4.9.2.1.6
Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci seznámení s technologickým postupem a proškolení 
BOZP (seznámeni s riziky stavby a jejich povinnostmi) dané etapy. Pro bezpečné provádění prací, 
během realizace je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. 
Je nutné dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 

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

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich 
evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 

 Časová rozvaha A4.9.2.1.7
Postup výpočtu: 

풁풙 = 풁풐 × 풒풙 
Zx … cena fáze výstavby [kč] 
Zo … cena objektu [kč] 
qx … procento podílu fáze výstavby na ceně objektu (zjištěno z údaju sborníku cen v  spol. 
RTS v Brně) 
 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
 

To … teoretická doba trvání [týden]  
Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 
Pp … odhadovaný počet pracovníků 
 
Výpočet: 
 
풁풙 = 풁풐 × 풒풙 = ퟕ	ퟐퟖퟏ	ퟔퟔퟗ × ퟑퟓ% = 	ퟐ	ퟓퟒퟖ	ퟓퟖퟒ	푲č 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
= 	

ퟐ	ퟓퟒퟖ	ퟓퟖퟒ
ퟑퟏ	ퟖퟎퟎ	 × ퟐퟎ	 = ퟒ	풕ý풅풏ů	 

 
Závěr:  
Doba výstavby Zemních prací bude přibližně 4 týdnů.  

 Betonové konstrukce A4.9.2.2
- Základové desky 
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- Stěnové konstrukce 
- Spádové betony 
- Příprava pro nosné konstrukce SO 406 

 Základní informace a stručný popis etapy A4.9.2.2.1
V této fázi dojde postupně k vybudování základových desek betonových zásobníků, dále k vybudování 
stěnových konstrukcí, jak obvodových tak vnitřních. Dále bude proveden podsypu pod středovou část 
SO406 a opakující se proces provádění desky a stěn a u této konstrukce i stropu. V návaznosti na 
dostatečné vytvrdnutí betonové směsi bude proveden zásyp a obsyp konstrukcí.  

 Technologický postup A4.9.2.2.2
 Provedení vytyčení stavby geodetem v rozsahu nezbytném pro správně provedení bednících 

a armovacích prací. 
 Vytvoření bednění z dřevěných prken po obvodu budoucí základové desky, osazení veškerých 

typových prvků procházejících deskou a opatří se těsnícími prvky. Případně zřízení ze 
systémového bednění. 

 Uložení uzemňovacího FeZn pásku 30/4mm, spojovací svorky zalít asfaltem, zemnící soupravu 
spojit přes zkušební svorky s hromosvodem 

 Provedení výztuže základových desek dle prováděcí projektové dokumentace. Provedení 
výpichů pro navazující stěnové konstrukce. 

 Provedení betonáže směsi C30/37 FX A2. 
 Vytyčení stěnových konstrukcí jímek a nádrží. 

 
Provádění stěn doporučuji vzhledem k velkým výškám stěn provádět ve dvou výškových úrovních 
(3,5 a cca 2m). V případě, že zhotovitel přistoupí k provádění celé výšky najednou, upozorňuji na 
maximální přípustnou vertikální rychlost ukládání betonu 1,5m/h, přičemž stále vzniká riziko vytvoření 
hnízd vinou neúplného zhutnění v hotové konstrukci. ŽB konstrukce je navržena jako „bílá vana“ tedy 
vodotěsná konstrukce, proto nesmí v konstrukci docházet ani k trhlinám vlivem smršťování betonové 
směsi, nebo objemových změn vlivem teplot. Tomuto je zabráněno maximálními délkami prováděných 
úseku do 10m. 
 

 Provedení první strany bednění kolem nádrží a jejich zajištění do okolních ploch. 
 Do pracovních spár vložení těsnících prvků. 
 Vyztužení konstrukcí stěn dle PD. 
 Kompletace bednění a zajištění jeho stability a pevnosti. 
 Za betonování betonovou směsí C30/37 FX A2. 
 Po technologické pauze, která zajistí dostatečnou únosnost přikrývaných konstrukcí, bude 

proveden podsyp pod základovou konstrukci desky SO 406 zhutnitelnou zeminou. Jako 
zhutnitelná zemina může být použita vytěžená zemina, schválí-li ji geolog 

 Provedení stěnových konstrukcí objektu SO 406 ze ŽB. 
 Provedení stropu objektu SO 406 ze ŽB. 
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 Provedení utěsnění montážních otvoru bednění a vývodních kanalizačních trub a prostupů.  
 Provedení spádových betonů v jímkách SO 405. 
 Po technologické pauze, která zajistí dostatečnou únosnost přikrývaných konstrukcí, po 

provedení vodotěsné zkoušky betonových nádrží a zkoušky vodotěsnosti prostupů bude možno 
přistoupit k provedení zásypu základových a stěnových konstrukci zhutnitelnou zeminou. Jako 
zhutnitelná zemina může být použita vytěžená zemina, v případě že ji schválí geolog. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů A4.9.2.2.3
Kompletní betonové konstrukce C30/37 FX A2:   488,89 m3 
Bednění železobetonových konstrukcí:    1660 m2 
Výztuž zákl. desek, stěn, ocel 10 505 R:    48,89  t 
Zásypový materiál      680 m3 
Obsypy a zásypy      1 874 m3 

 Návrh pracovní skupiny A4.9.2.2.4
Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za všechny pracovníky. Všechny stroje budou 
obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci. Geodeti zodpovídají za vytyčení.  

 Vytyčení a zaměření konstrukcí – 1x geodet, 1x pomocník 
 Montáž bednění – 4x dělníci 
 Ukládání armatury – 3x dělníci 
 Betonáž – 1x strojník autočerpadla, 1x řidič auto domíchávače, 4x betonář 
 Odstranění a čištění bednění – 4x dělníci 

 Výpis hlavní mechanizace A4.9.2.2.5
Rypadlo-nakladač WB93S-5  
Provozní hmotnost    9 500 kg  
Výkon motoru     74 kW  
Objem podkopové lopaty   0,6 m³  
Objem nakládací lopaty    1,1 m³  
Motor      CASE Tier III Common Rail 
 
Vibrační válec AMMAN ARX 36 
Hmotnost     3 740 kg 
Hutnící šířka     1 340 mm 
Maximální síla     47 kN 
Rychlost pohybu    0 – 10 km/h 
Stoupavost s/bez vibrace   30° - 40° 
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Autodomíchávač Stetter – BASIC LINE AM 6 C 
Jmenovitý objem     6 m3 
Průměrná rychlost    80km/hod 
Vodní nádrž      0,8 m3 
 
Badie 1016l.10 
Objem       750 l 
Nosnost     1800 kg 
Průměr hadice      200 mm 
Hmotnost      450 kg 
 
Autodoprava materiálu 
MAN GTX: 
Výkon      235 -500 kW 
Průměrná rychlost    50-80 km/hod 
PANAV NV35: 
Ložná plocha     13 620 x 2 480 mm 
Ložný objem     91,5 – 94,5 m3 
Užitná hmotnost přívěsu   28 000 kg 
Celková hmotnost přívěsu   35 000 kg 
 
Autodoprava s hydraulickou rukou FASSI 235a.0.25 
Maximální dosah    20,7 m 
Nosnost na konci    600 kg 
Maximální nosnost    8350 kg 
 
Jeřáb Potain MDT 98 
Výška jeřábu po hák    22,6 m 
Délka výložníku     40,0 m 
Nosnost na nejdelší výloži   2 750 kg 
Maximální nosnost/rameno   8000 kg / 16,2m 
 
Podrobnější výpis a popis mechanizace viz kapitola A6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. 
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 BOZP a EMS A4.9.2.2.6
Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci seznámení s technologickým postupem a proškolení 
BOZP (seznámeni s riziky stavby a jejich povinnostmi) dané etapy. Pro bezpečné provádění prací, 
během realizace je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády. 
Je nutné dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 

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

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich 
evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 

 Časová rozvaha A4.9.2.2.7
Postup výpočtu: 

풁풙 = 풁풐 × 풒풙 
Zx … cena fáze výstavby [kč] 
Zo … cena objektu [kč] 
qx … procento podílu fáze výstavby na ceně objektu (zjištěno z údaju sborníku cen v  spol. 
RTS v Brně) 
 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
 

To … teoretická doba trvání [týden]  
Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 
Pp … odhadovaný počet pracovníků 
 
Výpočet: 
 
풁풙 = 풁풐 × 풒풙 = ퟕ	ퟐퟖퟏ	ퟔퟔퟗ × ퟓퟎ% = 	ퟑ	ퟔퟒퟎ	ퟖ	ퟑퟒ	푲č 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
= 	

ퟑ	ퟔퟒퟎ	ퟖퟑퟒ
ퟑퟎ	ퟑퟒퟎ	 × ퟐퟎ	 = ퟔ	풕ý풅풏ů	 

 
Závěr:  
Doba výstavby Zemních prací bude přibližně 6 týdnů.  

 Nadzemní část SO 406 A4.9.2.3
- Schodiště 
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- Svislé nosné konstrukce 
- Zastřešení 

 Základní informace a stručný popis etapy A4.9.2.3.1
V této fázi dojde vybudování nadzemní části objektu SO 406. Stěnové keramické konstrukce, schodiště, 
zastřešení. 

 Technologický postup A4.9.2.3.2
 Montáž ocelového schodiště do sklepních prostor. 
 Vyzdění keramických nosných stěn. 
 Provedení ztužujících věnců. 
 Provedení dřevěné konstrukce střechy. 
 Provedení pláště střechy, provedení klempířských konstrukcí. 
 Provedení podlah, omítek, výplně otvorů, vnější obklady. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů A4.9.2.3.3
Zdivo tl. 240 mm, keramické tvárníce   6,4 m3 
Řezivo jehličnaté     1,0 m3 
Dřevěný obklad, smrkové palubky   30,69 m2 

 Návrh pracovní skupiny A4.9.2.3.4
Na stavbě je přítomen jeden mistr, který je zodpovědný za všechny pracovníky. Všechny stroje budou 
obsluhovat pouze kvalifikovaní pracovníci. 

 Řízení, postupy – 1x mistr 
 Zdění a bet. věnců – 1x zedník, 2x dělník 
 Osazování dřevěných prvků – 2x montážníci 
 Provádění střechy – 2x dělník 
 Provádění PSV – 3x dělník 
 Zavěšování prvků – 1x vazač, 1x strojník 

 Výpis mechanizace A4.9.2.3.5
Autodoprava materiálu 
MAN GTX: 
Výkon      235 -500 kW 
Průměrná rychlost    50-80 km/hod 
PANAV NV35: 
Ložná plocha     13 620 x 2 480 mm 
Ložný objem     91,5 – 94,5 m3 
Užitná hmotnost přívěsu   28 000 kg 
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Celková hmotnost přívěsu   35 000 kg 
 
Autodoprava s hydraulickou rukou FASSI 235a.0.25 
Maximální dosah    20,7 m 
Nosnost na konci    600 kg 
Maximální nosnost    8350 kg 
 

Podrobnější výpis a popis mechanizace viz kapitola A6. Návrh hlavních stavebních strojů 
a mechanizmů. 

 BOZP a EMS A4.9.2.3.6
Před zahájením prací budou všichni zaměstnanci seznámení s technologickým postupem a proškolení 
BOZP (seznámeni s riziky stavby a jejich povinnostmi) dané etapy. Pro bezpečné provádění prací, 
během realizace je nutné dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení vlády.Je 
nutné dodržovat následující nařízení vlády a zákony: 

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

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Zaměstnanci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky (přilby, pevná obuv, 
reflexní vesty). Odpovědní pracovníci budou proškoleni o správném nakládání s odpady a jejich 
evidenci a také o udržování strojů, které budou opouštět staveniště po veřejných komunikacích. 

 Časová rozvaha A4.9.2.3.7
Postup výpočtu: 

풁풙 = 풁풐 × 풒풙 
Zx … cena fáze výstavby [kč] 
Zo … cena objektu [kč] 
qx … procento podílu fáze výstavby na ceně objektu (zjištěno z údaju sborníku cen v spol. RTS 
v Brně) 
 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
 

To … teoretická doba trvání [týden]  
Pr … produktivita práce 1 pracovníka [kč/týden] 
Pp … odhadovaný počet pracovníků 
 
Výpočet: 
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풁풙 = 풁풐 × 풒풙 = ퟕ	ퟐퟖퟏ	ퟔퟔퟗ × ퟏퟓ% = ퟏ	ퟎퟗퟐ	ퟐퟓퟎ	푲č 

푻풐 =
풁풙

푷풓 × 푷풑
= 	

ퟏ	ퟎퟗퟐ	ퟐퟓퟎ	
ퟐퟕ	ퟑퟎퟎ	 × ퟐퟎ	 = ퟐ	풕ý풅풏ů	 

 
Závěr:  
Doba výstavby Zemních prací bude přibližně 2 týdnů.  
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A4.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pro provádění prací 
Při realizaci stavby budou dodržovány požadavky zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Dále budou dodržovány technologické 
postupy dané výrobci materiálů a stavebními procesy. 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat všechny platné normy a předpisy pro prováděné 
práce, včetně dalších souvisejících zde neuvedených. 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
a technických zařízení, 

 vyhláška č. 324/90 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, 
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů a technických zařízení, 
 nařízení vlády 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
 nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 

a zavedení signálů, 
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, 
 zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákoník práce 
 zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

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

 nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
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A4.11 Ochrana životního prostředí 
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, vyhláška o 
využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 

 
Odpady likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Povinností zhotovitele je 
uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu. Lehký materiál musí 
být zajištěn proti odfouknutí. 

Klasifikace Název Zpracování 

12 01 13 Odpady ze svařování Skládka 

12 01 20 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 
nebezpečné látky Skládka 

12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 
pod 12 01 20 Skládka 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové 
a mazací oleje Skládka 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládka 

15 01 06 Směsné obaly Spalovna 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné Spalovna 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu Skládka 
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17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Skládka 

17 04 10  
Kabely obsahující ropné látky, uhelná dehet a jiné 
nebezpečné látky Skládka 

17 04 11 Kabely neuvedené pop číslem 17 04 10 Skládka 

17 04 05 Železo a ocel Skládka 

17 04 07 Směsné kovy Skládka 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Skládka 

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

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 
03 Skládka, Spalovna 

17 09 02 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) Skládka, Spalovna 

17 09 03 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky Skládka 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Skládka 
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A5.1 Základní identifikační údaje o stavby 
     
Místo stavby:    kraj Vysočina 
     Kostelec u Jihlavy 
     Katastrální území Kostelec u Jihlavy 
 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
Investor :    Svaz vodovodů a kanalizací Jihlava 
     Žižkova 93, Jihlava 
     586 01 Jihlava 
     
Projektant:    VEGAspol v.o.s. 
     Jirásková 219/12, 602 00 Brno 
     IČ: 60700220 
     DIČ: CZ60700220 
     www.vegaspol.cz 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Jan Gallus 
     Autorizovaný inženýr ČKAIT č. 1000781 
 
Zhotovitel:    ……………………………………… 
   
Základní údaje o stavbě 
Předpokládané náklady na výstavbu: 47 mil. bez DPH 
Předpokládaná doba výstavby:  2. 2016 – 11. 2016  
Zastavěná ploch:   3499 m2 
Obestavěný prostor:   1166 m3 
Počet ekvivalentních obyvatel:  2600 EO 
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A5.2 Dělení stavby na stavební objekty a provozní soubory 

 Soupis stavebních objektů A5.2.1
SO 401 – Čerpací stanice, jímka na fekálie 
SO 402 – Mechanické předčištění 
SO 403 – Provozní objekt ČOV 
SO 404 – Aktivační nádrže 
SO 405 – Dosazovací nádrže 
SO 406 – Kalová čerpací stanice 
SO 407 – Vyrovnávací nádrže 3. stupně čištění (výhledově) 
SO 408 – Uskladňovací nádrž kalu 
SO 409 – Trubní rozvody ČOV 
SO 410 – Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice 
SO 411 – Vyústní objekt 
SO 412 – Terénní úpravy 
SO 413 – Sadové úpravy 
SO 414 – Oplocení ČOV 
SO 415 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO 416 – Propustek 
SO 417 – Přípojka VN, trafostanice 
SO 418 – Přípojka NN 
SO 419 – Vodovodní přípojka 
SO 420 – Venkovní Osvětlení 
SO 421 – Mezideponie 
SO 422 – Telefon (mobilní přístroj) 
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 Soupis provozních souborů A5.2.2
PS 01 – Čerpací stanice odpadních vod 
PS 02 – Jímka na fekálie 
PS 03 – Mechanické předčištění 
PS 04 – Dmýchárna 
PS 05 – Kalová čerpací stanice 
PS 06 – Aktivační nádrže 
PS 07 – Dosazovací nádrže 
PS 08 – Uskladňovací nádrže kalu 
PS 09 – Strojní odvodnění kalu 
PS 10 – Chemické hospodářství 
PS 11 – 3. stupeň filtrace (výhledově) 
PS 12 – Povodňová čerpací stanice 
PS 13 – Provozní rozvod silnoproudu 
PS 14 – Měření a regulace  
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A5.3 Popis staveniště 
Lokalita pro výstavbu budovy ČOV se nachází v severní části města Kostelec na nezalesněné louce 
s nálety kolem toku řeky Jihlava. Umístěna je pod objektem zemědělského družstva na louce vymezené 
pravým břehem řeky Jihlavy a odtokovým korytem rybníka. Stavební pozemek je rovinný v mírném 
sklonu k řece Jihlavě. Samotné staveniště se rozprostírá na parcelách č. 3000, 3001, 3002.  

 
 
Bude provedena strojní skrývka orniční a podorničních vrstev v celkové tloušťce tl. 300mm, která bude 
po domluvě s místním obecním úřadem uložena na pozemku mimo staveniště, nebo bude odvezena na 
nejbližší skládku zeminy do Batelova 8km daleko. 
Výškové umístění stavby je nad hladinou 100leté vody, jejíž uvažovaná úroveň je 512,74 m n. m.. 
±0,000 objektu ČOV =513,50 m n. m. 
 
Plocha staveniště:    4650 m2 
Obvod staveniště:    278 m 
Zastavěná plocha staveniště:   1165 m2 

Obrázek č. 5-1 Letecká mapa Kostelce u Jihlavy s vyznačením řeky Jihlavy a místa staveniště, [54] 
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Plocha staveništních komunikací:  765 m2 

A5.4 Hranice staveniště 
Hranice staveniště je navržena tak, aby nejlépe chránila osoby okolí stavby proti nebezpečím vyplývající 
z provozu staveniště a z hlediska rozsahu prací. Rozsah staveniště bude vymezen oplocením stavby, 
záborem veřejné nevyužívané zemědělské půdy, na které bude vyhotovena staveništní komunikace, 
Vyústním objektem, SO 415 – Komunikace a veškerými trubními, či kabelovými vedeními. Hranice 
staveniště viz výkres zařízení staveniště. 

A5.5 Doprava na staveniště 
Přístup na staveniště je po místních komunikacích, nejlépe od zemědělského družstva. Tuto skutečnost 
je potřeba projednat v předstihu se správcem zemědělského družstva. Daný příjezd bude zpevněn 
štěrkopískovou drtí k tomuto účelu vhodnou, cestu je třeba v předstihu smluvně ošetřit s majitelem 
pozemků JZD. Trvalý příjezd k ČOV bude vyřešen (SO 415 - Komunikace a zpevněné plochy) 
prodloužením komunikace od stávající balené na návsi až k objektu ČOV. 

A5.6 Základní koncepce staveništního provozu 
Hlavní staveništní prostory jsou vymezeny montovaným stavebním plotem o výšce min. 1,8m, který 
bude přetažen barevnou síťovinou. Staveniště je rozděleno na plochy montážní, skladovací a plochy 
pro umístění staveništních buněk (sociálních, administrativních) a skladovacího kontejneru. 
Administrativní a sociální zařízení bude vybudováno ze stavebních buněk. Staveništní buňky jsou 
umístěny u staveništního vjezdu, který je na severní straně staveniště. Plocha staveniště pro přístup 
k buňkám je tvořena staveništní komunikací z štěrkové směsi. 
Na staveništi se nachází stavební jeřáb po výraznou část doby výstavby. Tento fakt ovlivňuje celý návrh 
staveništního provozu. Jeřáb je situován v severní části stavebních objektů tak, aby dosáhl na veškeré 
betonové konstrukce, k nimž je navrhnut. Dle výkresu ZS je patrná poloha jeřábu, včetně skladovacích 
ploch. 
Skladovací plochy jsou navrženy mezi staveništními buňkami a SO 402,403. Jsou lehce obsluhovatelné 
stavebním jeřábem a stejně tak z venkovní strany teleskopickou rukou autodopravců. Staveništní 
přípojky elektřiny, kanalizace, vody jsou v souladu s požadavky příslušných orgánů a správců sítí. 
Přilehlá komunikace bude v průběhu stavby průjezdná v obou směrech bez omezení. Na staveništi 
bude zbudováno parkoviště o rozloze 165m2, dostatečné pro zaparkování všech vozidel stavby. Kvůli 
zamezení znečišťování veřejné komunikace vozidly stavby, bude na ploše JZD zhotovena mycí linka, 
nebo bude využita mycí linka JZD – toto bude smluvně zajištěno s provozovateli JZD. 

A5.7 Napojení na energie 
Na staveniště se nevyskytují žádné stávající sítě technické infrastruktury 

 Stavební přípojka vodovodu A5.7.1
SO 419 - Vodovodní přípojka bude vyhotovena v předstihu před započetím prací na dalších stavebních 
objektech. Bude vyhotovena po plastovou vodoměrnou šachtu umístěnou před branou budoucího 
areálu ČOV. Vodovodní přípojka bude dokončena zároveň s vnitřními trubními rozvody (SO 409). 
Materiál vodovodní přípojky je HDPE DN 80mm. 
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 Staveništní přípojka vody A5.7.2
Bude napojena v místě vodoměrné šachty vodoměrnou sestavou s vyústí HDPE DN63. 
Vodovodní přípojka bude z materiálu HDPE DN63 zavěšená na stavebním oplocení. V návrhu zařízení 
staveniště nemá křížení s žádnou staveništní komunikací. V případě, že by změnami v PD, došlo ke 
křížení s komunikacemi, bude vedena v pískovém loži tl.100mm pod elektrickou přípojkou, a to nejméně 
1,2m pod vozovkou. Obsyp bude proveden min. 300mm štěrkopískem a zásyp bude proveden 
vykopanou zeminou. 
Výpočet dimenze a bližší specifikace dle bodu A5.8.2.4.1 

 Stavební přípojka kanalizace A5.7.3
Kanalizační síť, která bude sváděna do objektu ČOV je v další částí projektu, kterou v diplomové práci 
neřeším. Navrhovaná přípojka je z DN 300 z materiálu kamenina, plast. 

 Staveništní přípojka kanalizace A5.7.4
Hygienická buňka bude napojena na podzemní kanalizační nádrž zbudovanou dle výkresů ZS. 
Materiálem napojení bude PP DN 150mm. 

 Stavební přípojka elektrické energie A5.7.5
Objekt ČOV bude napojen na elektrickou síť SO 417 - Přípojkou VN a trafostanice. Stožárová 
trafostanice bude umístěna na pozemku objektu ČOV v jihozápadním rohu. Na Přípojku VN plynule 
navazuje SO 418 Přípojka NN, která vede rozvodny provozního objektu. Z rozvodny jsou napájeny 
ostatní objekty ČOV.  

 Staveništní přípojka elektrické energie A5.7.6
Pro účely staveniště bude osazen Staveništní rozvaděč, který bude osazen v blízkosti staveništních 
a bude vybaven měřením spotřeby el. energie a nouzovým vypínačem. Napojení hlavního rozvaděče je 
kabelem AYKY 4x25mm, bude osazen jističem 100A. 
Rozvody po staveništi budou tvořeny kabely v chráničkách zavěšenými na stavebním oplocení, 
popřípadě podzemními vedeními (viz. Výkres zařízení staveniště). Na místech křížení s komunikacemi 
bude vedena v pískovém loži tl.100mm nad vodovodní přípojkou a to nejméně 1,1m pod vozovkou. 
Obsyp bude proveden min. 300mm štěrkopískem a zásyp bude proveden vykopanou zeminou. 
Výpočet dimenze a bližší specifikace dle bodu A5.8.2.4.3 

A5.8 Objekty zařízení staveniště 

 Provozně sociálního zařízení staveniště A5.8.1
 Sociálně provozní zařízení staveniště jsou WC + umývárny, kancelář a šatny. 
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 Výpočet nutného sociálního zařízení A5.8.1.1

 Buňky vedení stavby A5.8.1.1.1
Požadavky: vedoucí stavby 15-20m2, technický pracovník 8-12m2; porady 1,5-2m2/os 
Výpočet:  1*16+1*12=28 m2; 10*2= 20 m2 
Návrh:   29 m2 

 Buňky šatny  A5.8.1.1.2
Požadavek: 1,25m2/os (pokud se počítá i s jídlem +0,5) 
Výpočet:  1,75*24=42 m2 

Návrh:   43,5 m2 

 Buňky hygienické zařízení A5.8.1.1.3
Požadavek: 1umyvadlo/10osob, 1sprcha/15osob, 2 záchodové sedadla pro 11-50mužů, počet pisoárů 
shodný s počtem sedadel 
Výpočet: 24 osob – 2 umyvadla, 2 sprchy, 2 záchodová sedadla, 2 pisoáry 

 Návrh provozně sociálního zařízení staveniště A5.8.1.2

 Buňky vedení stavby A5.8.1.2.1
JOHHNY BOX BK1 – 2ks spojené v jeden prostor.  
Je určena jako pracovna provedení stavby a zasedací místnost. 
Vnější rozměry: 6050 x 4876 x 2800 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: okno, dveře, elektrické rozvody, topení, kancelářský nábytek,  

 
Obrázek č. 5-2 Buňka vedení stavby 
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 Buňky šatny A5.8.1.2.2
JOHHNY BOX BK1 –3ks spojené v jeden prostor. 
Je určena jako pracovna provedení stavby a zasedací místnost. 
Vnější rozměry: 6050 x 7314 x 2800 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: okno, dveře, elektrické rozvody, topení, šatní skříňky  

 
Obrázek č. 5-3 Buňky šatny 

 Buňky hygienického zařízení  A5.8.1.2.3
JOHHNY SANITAR BOX BS a2 – 1ks  
Bude sloužit veškerým pracovníkům na stavbě včetně stavbyvedoucích. 
Vnější rozměry: 6050 x 2438 x 2800 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: 2x WC, 2x sprcha, 2x pisoár, 4x umyvadlo. 3x topení, 1x průtokový ohřívač, osvětlení, 
el. rozvody, 4x okno.  
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Obrázek č. 5-4 Sociální buňka 

Všechny použité kontejnery budou pronajaty od firmy. Budou uloženy přes dřevěné podklady na 
zpevněnou plochu staveniště. Situace napojení viz výkres ZS. 
Požadavky na základy: kontejner musí být uložen na vodorovnou plochu v toleranci 10 mm 
Možné typy základů: dřevěné nebo ocelové trámy, betonové panely, pásy nebo patky 
Manipulace: jeřábem, popřípadě přídavným zvedacím zařízením na dopravním zařízení, za zvedací oka 
v rozích nosného rámu 
Buňky stavbyvedoucího, skladovací kontejner a šatny pracovník jsou sesazeny do jednoho. Sociální 
buňka je osazena kolmo na jejich blok. Na místo budou osazeny pomocí stavebního jeřábu, nebo 
přídavným zvedacím zařízením na dopravním zařízení. Max. hmotnost buňky je 2,2 t. 

 Provozní zařízení staveniště A5.8.2
Provozní zařízení staveniště tvoří sklady a skládky materiálu, přípojky vody, kanalizace a elektřiny, 
staveništní oplocení, výrobní objekty, odvodnění staveniště a jiné.  

 Skládky materiálů A5.8.2.1
Jako provozní zařízení staveniště jsou uvažovány skládky armovacího železa, bednících dílců, zdícího 
materiálu, omítkové směsi, keramických překladů, ocelových nosníků a dalšího veškerého materiálů. 
Tyto skládky jsou navrhnuty na stávající zemědělské půdě. Tato půda bude v oblast zařízení staveniště 
odstraněna a na jejím místě budou vybudovány zpevněné plochy. Zpevněná plocha skládek bude 
z štěrkopískového materiál. Poloha a plocha skládek je vyznačena ve výkresech ZS. 
Plochy jsou navrženy pro fázi výstavby s největšími požadavky na společnou velikost skladovacích 
ploch pro bednění a armovací materiál.  

 Návrh skládek materiálu A5.8.2.1.1
Postup návrhu: Návrh na kritické místo zásobování stavby 

1. 퐹 = 				[푚 ]; Kde   F0 … Čistá plocha skládky  

     Z … Zásoba materiálu v příslušných jednotkách 
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     q … Množství uskladnitelného materiálu na 1m2 plochy 

2. 퐹 =	 					[푚 ]; Kde  F … Celková plocha včetně komunikací a manipul ploch
     β … Koeficient využití skladovací plochy  
 
- Skládka armovacího materiálu: 

1. 퐹 = ,
,
= 38,4	푚  

2. 퐹	 = ,
,
= 48	푚  

 
- Skládka bednícího materiálu: 

1. 퐹 = , = 42,6	푚 ; 42,6*1,3 (koše s pomocným materiálem) 퐹 = 55,38	푚  

2. 퐹 = ,
,
	= 69	푚  

 
- Skládka zdícího materiálu: 

1. 퐹 = ,
,
= 40,4	푚  

2. 퐹 = ,
,
	= 50,5	푚  

 
Návrh:   Skládka armovacího železa   5*12 = 85 m2 
   Skládka bednícího materiálu  7*10 = 70 m2 

  Skládka zdícího materiálů   4*15 = 60 m2 

 Sklady materiálů A5.8.2.2
Na hlavní materiál stavby jsou navrženy venkovní sklady. Počítá se s uskladňováním jen menších 
materiálů a pomocných strojů. 
 
JOHHNY SKLAD BOX BSK1 - 1ks 
Je určen pro sklad drobných materiálů, ručního nářadí. 
Vnější rozměry: 6050 x 2438 x 2800 mm  
Vnitřní výška: 2300 mm  
Vybavení: otvíravé čelo, zámek Johhny Lock, elektroinstalace s osvětlením, absorbér vlhkosti, jedná 
řada regálových systémů. 
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Obrázek č. 5-5 hygienická buňka 

   

 Výrobní objekty A5.8.2.3
Na stavbě je uvažována plocha pro předmontáž bednicích dílců. Tato plocha je situována v blízkosti 
skládky bednících dílců, je zpevněná a její velkost je 5x10 m2. Tato plocha bude taky využita k míchání 
omítkové směsi a dalším přípravným pracím. 

 Přípojky    A5.8.2.4

 Staveništní přípojka vody A5.8.2.4.1
Bude napojena v místě vodoměrné šachty vodoměrnou sestavou s vyústí HDPE DN40. Vodovodní 
přípojka bude z materiálu HDPE DN40 zavěšená na stavebním oplocení. V návrhu zařízení staveniště 
nemá křížení s žádnou staveništní komunikací. V případě, že by změnami v PD došlo ke křížení 
s komunikacemi, bude vedena v pískovém loži tl.100mm pod elektrickou přípojkou, a to nejméně 1,2m 
pod vozovkou. Obsyp bude proveden min. 300mm štěrkopískem a zásyp bude proveden vykopanou 
zeminou. 

Postup návrhu přípojky: 
 

1. 푄 = ∗
	

;  Kde  

    Qa … množství vody pro provozní zařízení [ l.s-1 ] 
    Sv … spotřeba vody za den [ l ] 
    kn … koeficient nerovnoměrnosti spotřeby 
    t … čas, po který je voda odebíraná [ h ] 

2. 푄 = ∗ ∗
	

; Kde 

    Qb … množství vody pro sociální zařízení [ l.s-1 ] 
    Ns … norma spotřeby vody na osobu [ l ] 
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    Pp … počet pracovníků 
    t … čas, po který je voda odebíraná [ h ] 
 
3. Qc  - Požární voda  - není potřebná, je-li ve vzdálenost menší než 200m vodní zdroj s vydatnosti 
 min. 3,3 [ l/s]  
 
4. 푄 = 푄 + 푄  
Dle tabulek pro Q zjistíme minimální ø 

Návrh přípojky: 
 

1. 푄 = 	 ∗ ,
∗ 	

= 1,03 l.s-1 
 

2. 푄 = 	 ∗ ,
∗ 	

= 0,27 l.s-1 
 

3. Požární není potřebná, řeka Jihlava má v obci Kostelec vydatnost: 600 l.s-1 
4. 푄 = 1,03 + 0,27 = 1,3 ∗ 20% = 1,56 l.s-1 
5. Dle tabulek pro Q zjišťujeme minimální ø 40 mm. 

Qa Voda pro provozní zařízení 

Potřeba vody měrná jednotka počet měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství vody 

[l] 

Zpracování bet. směsi, ošetřování 
konstrukcí m3 30 200 6 000 
Zdění z cihel m2 50 225 11 250 
Omítky m2 70 35 2 450 
Mezisoučet Qa     ∑ 19 700 

 
Qb Voda pro hygienické a sociální zařízení 

Potřeba vody měrná jednotka počet měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství vody 

[l] 

Ubytování dočasné  1 prac. 24 35 840 
Sprchy 1 prac. 24 45 1080 
Pracovníci na stavbě 1 prac. 24 40 960 
Mezisoučet Qb     ∑ 2 880 
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 Staveništní přípojka kanalizace A5.8.2.4.2
Hygienická buňka bude napojena na podzemní kanalizační jímka zbudovanou dle výkresů ZS. 
Materiálem napojení bude PP DN 150mm. Nádrž bude kruhová plastová samonosná ø 2950x  
v3000mm objemu 20m3. Předpokládaný interval vývozu jímky jeden krát za měsíc. 

 Staveništní přípojka elektrické energie A5.8.2.4.3
Pro účely staveniště bude osazen staveništní rozvaděč, který bude osazen v blízkosti staveništních 
buněk a bude vybaven měřením spotřeby el. energie a nouzovým vypínačem. Napojení hlavního 
rozvaděče je kabelem AYKY 4x25 v chráničkách zavěšený na staveništním plotě. Hlavní rozvaděč bude 
vybaven jističem 100A. 
Další rozvody po staveništi budou tvořeny kabely v chráničkách zavěšenými na stavebním oplocení, 
popřípadě podzemními vedeními (viz. Výkres zařízení staveniště). V případě, že by změnami v PD 
došlo ke křížení s komunikacemi, bude vedena v pískovém loži tl.100mm nad vodovodní přípojkou, a to 
nejméně 1,1m pod vozovkou. Obsyp bude proveden min. 300mm štěrkopískem a zásyp bude proveden 
vykopanou zeminou. 
Vnitro staveništní rozvod el. energie pro jeřáb je AYKY 4x25 veden v chráničce, z hlavního rozvaděče 
veden přímo do nápojného bodu jeřábu. Jeřáb musí mít havarijní tlačítko stop. Rozvody napojení buněk 
bude proveden z CYKY 5x4 a veden v plastových chráničkách. Podružný rozvaděč bude umístěn 
v blízkosti objektu SO402,403, kabeláž AYKY 4x10 vedená v chráničce – Kabeláž vyhotovit 
s dostatečnou rezervou, aby mohlo být s rozvaděčem pohybováno dle fáze výstavby. 

Postup návrhu přípojky 
 

푆 = 1,1 (0,5푃 + 0,8푃 + 푃 ) + (0,7푃 )  
 
kde S … zdánlivý příkon 
 1,1 … koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 
 0,5;0,8 … koeficient náročnosti 
 P1 … instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [ kW ] 
 P2 … instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [ kW ] 
 P3 … instalovaný výkon vnějšího osvětlení [ kW ] 

Obrázek č. 5-6 Tabulka pro návrh dimenze vodovodní přípojky, [1] 
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Návrh přípojky 
 

푆 = 1,1 (0,5 ∗ 66,9 + 0,8 ∗ 1,0121 + 1,0) + (0,77 ∗ 66,9) = 68,66	kW 

 

P1 – Výkon elektromotorů na staveništi 

Druh Štítkový příkon  
[kW] 

[ks] [kW] 

Stavební stroje 
Věžový jeřáb POTAIN GTMR 386 42 1 42 
Filamos AM 200 7,5 1 7,5 
Filamos DM 200 3,0 1 3,0 
Filamos IC 120 5,5 1 5,5 
Stolová pila SCHEPACH KE 70M 5,0 1 5,0 
Ponorný vibrátor 5 AFP 1,5 1 1,5 
Úhlová bruska NAREX EBU 23-24C 2,4 1 2,4 
P1 – Instalovaný výkon elektromotorů   ∑ 66,9 

 
P2- Instalovaný výkon vnitřního osvětlení 

Prostor 
Příkon 

[kW/m2] 
[m2] [Kw] 

Kanceláře 0,012 29 0,348 
Šatny 0,012 43,5 0,522 
Sklady 0,0049 14,5 0,07015 
Umývárny 0,0049 14,5 0,07015 
P2 – Instalovaný výkon vnitřního osvětlení   ∑ 1,0121 

 
P3 – Instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Prostor 
Příkon 

[kW/m2] 
[m2] [Kw] 

Venkovní osvětlení přenosné 0,250 2 0,500 
Venkovní osvětlení buňek  a jeřábu 0,250 2 0,500 
P3 – Instalovaný výkon vnějšího osvětlení   ∑ 1,000 
 

 Obslužná komunikace A5.8.2.5
Primární doprava stavebních materiálů, strojů na staveniště bude probíhat po veřejné komunikace mezi 
obcemi. Vjezdová brána do areálu JZD je umístěna na severní části obce v zatáčce. V prostorách JZD 
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vede cesta po stávajících betonových, asfaltových, nebo štěrkových cestách. Na tyto cesty bude 
navazovat zpevněná staveništní komunikace z hutněného štěrkopísku. Šířka komunikace je vždy 
nejméně 4,5m. Místa pro vyhnutí vozidel jsou vzdálená maximálně 50 metrů a je z nich na sebe dobře 
vidět. Před branou staveniště je otáčecí plocha pro velké stroje. Staveniště je napojeno otevíratelnou 
bránou širokou 6 metrů. Plocha komunikace je svedena do okolních odvodňovacích příkopů. 

 Oplocení A5.8.2.6
Staveniště je oploceno montovaným stavebním plotem o výšce min1,8m, který bude přetažen barevnou 
síťovinou. 

- Plotový dílec rozměry 2500 x 2000 mm, hmotnost 17 kg 
- Nosná betonová patka rozměry 600 x 200 x 140 mm, hmotnost 27 kg 
- Plotové dílce spojeny bezpečnostními svorkami 

 
 

 Osvětlení A5.8.2.7
Na stavebních buňkách budou dva reflektory o výkonu 250 W. Jeden reflektor osvětluje prostor před 
stavebními buňkami a druhý osvětluje prostor skladu materiálu s jeřábem. Světla na stavebních 
buňkách budou využívány jako provizorní opatření proti krádeži. Osvětlení bude napojeno z hlavního 
rozvaděče, který zajišťuje připojení stavebních buněk. Z provozních důvodu je jeřáb vybaven 
integrovaným světelným reflektorem o výkonu 250 W. 

 Odpady A5.8.2.8
Na staveništi budou umístěny dva stavební kontejnery na odpad včetně štítků s informacemi o druhu 
odpadu. Odpady budou skladovány a třízeny do odpadových pytlů a uloženy tak aby odolávali 
povětrnostním podmínkám podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 Parkoviště A5.8.2.9
Na ploše staveniště je navrženo parkoviště pro malé automobily o celkovém počtu stání 7. 

Obrázek č. 5-7 Montovaný plot, [67] 
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 Mechanizmy pro provedení stavby A5.8.2.10
Viz samostatná kapitola Diplomové práce A6. Návrh hlavních strojů a mechanismů 

 Výstražná tabulka a ohlášení havárie A5.8.3
Vstupy na staveniště musí být opatřeny výstražnými značkami zakazující vstup neoprávněným osobám. 
Před staveništěm na silnici jsou umístěny značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby, maximální 
povolená rychlost na staveništi a stopka u výjezdu. V kanceláři stavbyvedoucího a šatně bude umístěna 
tabule s tel. Ččísly pro případ havárie: požár, první pomoc, policie. 
158 Policie ČR   
156 Městská policie    
155 Záchranná služba   
150 Hasiči 
112 Tísňové volání  

A5.9 Likvidace objektů ZS 
Podle platné legislativy je dodavatel povinen staveniště vyklidit do 30 dnů po ukončení dodávky, pokud 
mu v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Prostory a plochy využívané k zařízení 
staveniště a skladování je povinen uvést do původního stavu, nebo stavu uvedeného v projektové 
dokumentaci. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na staveništi ponechat jen stroje a zařízení včetně 
materiálu, který je potřeba na odstranění vad a nedodělků. 
Viz příloha č. B.A5.05 Plán budování a likvidace zařízení staveniště 

A5.10 BOZP 
Pro účely BOZP bude na stavbě založen deník bezpečnosti práce, do kterého se budou zaznamenávat 
provedená školení o BOZP všech pracovníků v průběhu stavby. 
Na oplocení staveniště u vstupu a vjezdů budou umístěny výstražné a bezpečnostní tabulky zakazující 
vstup neoprávněným osobám. V kanceláři stavbyvedoucího bude umístěna nástěnka s telefonními čísly 
v případě havárie a nehody. 

 Hlavní předpisy A5.10.1
 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 nebo do hloubky 
 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 

práci 
 nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
 nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

 nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

 nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
 vyhláška 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
 zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

 Návrh opatření bezpečnosti práce A5.10.2
Na staveništi provede zhotovitel mimo níže specifikovaná opatření všechna obligatorní opatření 
stanovená nařízením vlády č. 596/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a  ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Nařízení 591/2006 Sb. A5.10.2.1
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- Příloha č. 1 – Obecné požadavky 
- I. Požadavky nezajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště misí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 

 Staveniště bude po obvodu oploceno pletivem do výšky min. 1,8 m a u vstupů na 
staveniště opatřeno uzamykatelnými bránami. Na místní komunikaci je omezena rychlost 
na 30 km/h, což je s osazením výstražných cedulí: „Pozor výjezd ze staveniště“, 
dostačující omezení. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 Pletivo bude potaženo síťovinou, která bude jednoznačně viditelná za snížené 
viditelnosti. Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostní značkou: 
„Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám.“ Kontrola oplocení staveniště bude 
probíhat jednou týdně. 
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 
postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných 
prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný 
pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým 
postižením. 

 Staveniště nebude nijak bránit bezpečnému pohybu osob s pohybovým, či zrakovým 
postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na 
všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 Všechny vjezdy na staveniště budou označeny bezpečnostní značkou: „Zákaz vjezdu 
mimo vozidla stavby.“ Dále budou vyvěšeny značky s omezením maximální dovolené 
rychlosti na staveništi a to na 10km/h. Dále bude v areálu JZD provedena úprava značení 
s výstražným značením na poslední odbočce na stavbu. Budou osazeny cedule 
s maximální rychlostí 10km/h a zákaz vjezdu jen s povolením stavby. 

- II. Zařízení pro rozvod energii 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

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

 Vodovod: bude napojen ve vodoměrné šachtě vodovodní přípojky a dále veden 
zavěšením po oplocení. 

 Elektrická energie: elektrická staveništní přípojka bude z trafostanice stavby. Vedena 
v plastové chráničce po staveništním oplocení až na místo hlavního rozvaděče, v místě 
vedení el. energie po terénu nejsou uvažovány žádné pracovní úkony a tudíž ani žádná 
další zvýšená ochranná opatření. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 
a musí výt podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených 
intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby 
zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnutá, odpojena 
a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
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 Stavební jeřáb Potain DTM 98 bude napájen z hlavního rozvaděče který je umístěn 
u stavebních buněk zařízení staveniště. 

- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na: 
a) Počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
b) Maximální zatížení, které se může vyskytnout a jeho rozložení 
c) Povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 

 Práce budou probíhat jen na zajištěných a certifikovaných a odzkoušených žebřících, 
lešení, pohyblivých lešenářských kostkách atd. 

 Za špatných povětrnostních podmínek budou ohrožené práce ukončeny a započaty až 
po zlepšení podmínek. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně 
polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu 
a pevnost. 

 Před zahájením prací na novém pracovišti provede zhotovitel kontrolu pracoviště. Dále 
provede kontrolu vždy, když dojde k více jak jednodennímu přerušení práce na tomto 
pracovišti. Kontrola pracoviště se bude provádět po zasažení pracoviště povětrnostními 
podmínkami (déšť, mráz, sníh, kroupy). 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze 
č. 3 k tomuto nařízení, tak aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob 
majetku nebo životního prostředí. 

 Na staveništi bude přistaven kontejner na odpady, dále bude staveniště vybaveno 
uzamykatelným buňkovým kontejnerem pro skladování el. nářadí a drobného materiálu. 
Větší materiál bude skladován na staveništní skládce tomu určené. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě 
k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 
povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, 
živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody 
pro přerušení práce posoudí, a o přerušení práce rozhodne, fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 

 Osoba pověřená zhotovitelem bude hlavní stavbyvedoucí. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 

 Bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí 
zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických 
osob. Se změnou technologických postupů neprodleně seznámí příslušné 
fyzické osoby. 

 V případě nevhodných povětrnostních podmínek (tzn. trvalý déšť, špatná viditelnost, 
silný nárazový vítr, námraza) budou práce přerušeny a znovu započaty až při jejich 
zlepšení. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo 
hloubky, zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně, byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody. Dále 
stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci 

- Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů nářadí na staveništi. 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními 
a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 
podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 
překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

 Únosnost půdy se mění v závislosti na geologickém profilu a promáčení půdy spodními 
prameny a povrchovou vodou. 6ádne inženýrské sítě se na staveništi nevyskytují. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou 
v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 
tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor. Není-li 
v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 
o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po 
uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými 
osobami. 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 
a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací 
působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, 
zařízení, a podobně. 

-II. Stroje pro zemní práce 
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1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 
svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 
Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji 
zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

 Minimální pojezdová vzdálenost je 1,0 m, při silném podmáčení půdy se pak zvětší na 
1,5 m. 

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

 Jedná se především o součinnost hlavního rýpadla s rýpadlo-nakladačem. Dále 
součinnost rýpadlo-nakladače s hutnícím válce, a s autodopravci navážejícími materiál. 
Strojům bude vymezen pracovní prostor tak, aby nemohlo dojít k jejich vzájemné kolizi.  

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 
techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě 
jeho stability. 

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního 
prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním 
zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku, je nutno zajistit, aby se 
během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je 
nutno nakládat rovnoměrně. 

6.  Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability 
stroje a omezení výhledu obsluhy. 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno 
v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 

a) roztloukat horninu dnem lopaty 
b) urovnávat terén otáčením lopaty 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 

13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 
vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný 
provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

-III. Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 

v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
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3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat 
do rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými 
v ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie.  

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

betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení 
nebo nadměrné namáhání, například lešení, bednění, stěny výkopu nebo 
konstrukčních částí stavby. 

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

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 
tlakem. 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-

li pro to konstruovány 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru 

u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 

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

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

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

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

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
-IX. Vibrátory 
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1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí 
o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 

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

-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami 
je řádně seznámena i střídající obsluha. 

 Veškerá údržba, výměny, poruchy budou zaneseny do strojního deníku a nejpozději na 
konci pracovní doby a předloženy ke korekci odpovědným pracovníkem (stavby 
vedoucím). 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu 
s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně 
a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj 
zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 
zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou 
fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky 
nebo uzamknutí ovládání stroje. 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 
kde není ohrožena stabilita stroje, a kde stroj není ohrožen padajícími 
předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.  

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

zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. 
Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu 
k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním 
předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, 
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musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené 
bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu 
k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti 
podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše 
dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

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

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by 
mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana 
nebo jiné nehodě. 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj 
i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu 
najíždění a sjíždění stroje. 

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

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn 
a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného 
stroje, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí 
najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření 
k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící 
fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

Příloha č. 3 
 -I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 
prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, 
přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

 Podmínky pro skladování jednotlivých materiálu jsou blíže specifikovány jednotlivým 
typem materiálu. Na stavbě budou provedeny odvodněné zpevněné plochy pro 
skladování materiálů všeho druhu. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
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prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich 
poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí 
být bezpečně přístupná. 

 Menší materiál je skladován v buňkovém kontejneru, větší materiál je skladován vždy na 
volné skladovací ploše v prostoru staveniště.  

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

 Při dodržení návrhu zařízení staveniště jsou jednotlivé požadavky splněny. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 

stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

 Armovací železo bude skladováno na dřevěných podkladech v jedné vrstvě. Mezi 
jednotlivými prvky bednění budou vkládány skladovací špunty, které zajistí stálou 
polohu jednotlivých dílců na sobě. Maximální počet dílců na sobě je 8 jednoho druhu. Po 
překročení tohoto počtu je nutné vytvořit dřevěnými proklady manipulační spáru. 
Maximální výška skladovaného materiálu je 2,0m. Bednící tvárnice a zdivo budou 
skladovány po paletách a zajištěny proti poškození povětrností voděodolnou plachtou. 
Omítkové směsi a jiné pytlované materiály budou skladovány na skládkách tak aby 
nedošlo k jejich poškození vlivem povětrnostních podmínek. 

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

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

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

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, 
které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém 
prostoru místa odběru. 

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

 
12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány 

v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, 
a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 

 Chemické nátěry, asfaltové pásy, a jiné podobné látky budou skladovány v buňkovém 
kontejneru. 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše 
do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty 
podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

 Drenážní trubky jsou skladovány na ploše a jsou stočeny do kruhu. 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání 

a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak 
a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 

 Maximální výška pro skladování bednění je kvůli jeho manipulaci 2,0m. 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 

z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

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

 Odpady, které na stavbě budou vznikat, budou skladovány v odpadním kontejneru 
přistaveném na staveništi. Po naplnění budou odváženy dle jejich charakteru do 
spalovny, nebo na skládky. 
 -II. Příprava před zahájením zemních prací 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, 
vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné 
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se 
projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení 
a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným 
způsobem. 

 Na pozemku se nevyskytují žádné stávající sítě. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů 

a jam a jejich rozměry. Dále bude určen způsob těžení zeminy, zajištění stěn 
výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení 
okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám 
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hornin ve výkopech, a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku 
vody na staveniště. 

 Při měřičských pracích se vychází ze základních geodetických bodů, provede se 
podrobné vytýčení rozměrů a tvaru stavebního objektu, tyto směry se zachytí na lavičky 
a kolíky, které budou zajištěny proti pohnutí, a budou odsouhlaseny geodetem. Přítok 
vody na staveniště je řešen obvodovou spádovanou rýhou a čerpacími jednotkami 
umístěnými dle projektu zařízení staveniště. 

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

4. Přítok vody na staveniště je řešen stávajícím svahováním plochy 
staveniště a odtokem do sběrných příkopů. Stavební jáma je odvodněna 
dvěma čerpadly v poloze dle zařízení staveniště. Před zahájením zemních 
prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově trasy 
technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

 Na pozemku se nevyskytují žádné stávající sítě. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou 

uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami 
provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou 
zemní práce provádět. 

 Seznámení pracovníků provede stavbyvedoucí při jejich příchodu na stavbu a provede 
o tom zápis do stavebního deníku. Dotčené osoby podpisem formuláře potvrdí, že jsou 
poučeny a srozuměny se všemi pracovními podmínkami.  

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

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

výkopem. 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se 
vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost 
menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop 
hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou 
stranách. 
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 Dopravní komunikace je navržena v minimální vzdálenosti 1,5m od kraje výkopu. Na 
sjezdové rampě budou po okrajích zatlučeny ocelové kolíky a přetaženy výstražnou 
páskou. 

 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového 
klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být 
zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji 
nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je 
zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

 Skladové plochy ani komunikační koridory nezasahují do tohoto pásma. Toto pásmo 
bude ohraničeno zatlučeními kolíky s výstražnou páskou ve výšce min 800mm nad zemí. 

6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup 
a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp 
o sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými 
příčnými lištami nebo zarážkami. 

 Přístup do stavební jámy bude zajištěn po sjezdové rampě. 
 -IV. Provádění výkopových prací 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 
stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být 
zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

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

 Před zahájením prací na novém pracovišti provede zhotovitel kontrolu pracoviště. Dále 
provede kontrolu vždy, když dojde k více jak jednodennímu přerušení práce na tomto 
pracovišti. Kontrola pracoviště se bude provádět i po zasažení pracoviště 
povětrnostními podmínkami (déšť, mráz, sníh, kroupy). 

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

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná 
zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky 
použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
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5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 -V. Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

 Stěny výkopu jsou zajištěny pažícími stěnami dle ZS. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při 

hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných 
k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny 
těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při 
hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 
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3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo 
tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo 
poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo 
nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud 
jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní 
klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené 
příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou 
v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat 
nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 

5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 
osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly 
bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména 
s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, 
provedením spojů nebo svařováním 

 -VI. Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické 

a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve 
výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů 
výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, 
a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin 
stanoveny normovými požadavky. 

 Svahování stěn výkopů je 1:1 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací: 

a)  při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti 
projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů. 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení 
opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. 

 Osobou zodpovědnou za provádění výkopových prací je stavbyvedoucí 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 

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

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

realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky 
pro zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 

 -IX. Betonářské práce 
  IX. 1 Bednění 
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1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní 
dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu 
fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové 
podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, 
příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání 
a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

 Bude použito systémové oboustranné bednění Peri, budou dodrženy veškeré zásady 
dané pronajímatelem bednění. Stabilizace bednění se bude provádět do ocelových pažin, 
nebo do vnitřního prostoru nádrží. 

 IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

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

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

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

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

 Pro provádění betonáže stěn budou zřízeny systémové lavičky. Systémové lavičky se 
skládají z konzol zapadajících do otvorů na bednění, ty jsou přemostěny dřevěnými 
prvky. Minimální osová vzdálenost konzol je 2,5m, minimální tloušťka podlahových 
fošen je 50mm, tloušťka pracovní podlahy je 80mm. Zábradlí je osazeno prknem proti 
podklouznutí u podlahy do výšky 150mm, a dále potom dvěma prkny ve výšce 600 a 
1100mm. Veškeré dřevěné prvky budou ke konzolám přivázány, aby nemohly být 
překlopeny. Pro přístup na konzoly budou použity žebříky, ty musí přesahovat výšku 
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podlahy betonovací lávky minimálně o 1,5m. Při provádění betonáže bádii budou 
pracovníci vybaveni vysílačkami s přímým spojením s jeřábníkem. Při provádění 
autočerpadlem bude obsluha čerpadla přítomna na místě betonáže. 

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

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

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze 
při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované 
konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 
demontovaných částech bednění a podpěr. 

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

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

 Odbedňování konstrukce je dle PD povolené až po dosažení 70% požadované pevnosti, 
pro zjištění aktuální pevnosti postačí přenosné Schmidtovo kladívko. Měření provede 
stavby vedoucí na dostatečném počtu míst, aby mohl s jistotou říct, že požadované 
pevnosti bylo dosaženo. Bednění bude po odbednění přeneseno do montážního 
prostoru očištěno a ihned uloženo na skládku. 

 Na staveništi provede zhotovitel mimo výše specifikovaná opatření všechna obligatorní 
opatření stanovená nařízením vlády č. 596/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 362/2005 Sb. A5.10.2.2
Zákon č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Na staveništi provede zhotovitel mimo výše specifikovaná opatření všechna obligatorní opatření 
stanovená nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

-I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve 
výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době 
jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího 
nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce 
a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
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2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při 
použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců 
při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze 
v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentací. 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 
2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem)a zarážkou u podlahy zajištěn 
proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné 
vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se 
považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní předpisy jinak. 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. 
Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

 Pro provádění betonáže stěn budou zřízeny systémové lavičky. Systémové lavičky se 
skládají z konzol zapadajících do otvorů na bednění, ty jsou přemostěny dřevěnými 
prvky. Minimální osová vzdálenost konzol je 2,5m, minimální tloušťka podlahových 
fošen je 50mm, tloušťka pracovní podlahy je 80mm. Zábradlí je osazeno prknem proti 
podklouznutí u podlahy do výšky 150mm a dále potom 2 prkny ve výšce 600 a 1100mm. 
Veškeré dřevěné prvky budou ke konzolám přivázány, aby nemohly být překlopeny. Pro 
přístup na konzoly budou použity žebříky, ty musí přesahovat výšku podlahy betonovací 
lávky minimálně o 1,5m. Při provádění betonáže bádii budou pracovníci vybaveni 
vysílačkami s přímým spojením s jeřábníkem. Při provádění autočerpadlem bude 
obsluha čerpadla přítomna na místě betonáže. Pro provádění prací na střechách budou 
pracovníci chráněni osobními ochrannými prostředky proti pádu. 

-II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1.  Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

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

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
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a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování 
a prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 

b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy 
zachycení pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými 
výrobcem tak, že je:  

a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí 
pádu(1,5 m od volného okraje), 

b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela 
zabráněno, nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně 
a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; 
k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou 
(terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění 
zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném 
stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém 
postupu. Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu 
nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního 
polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku 
proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 

6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen 
v případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není 
opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení 
práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána 
sedačka s vhodnými doplňky. 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud 

a) je systém tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno 
slouží jako nosný prostředek pro výstup, sestup a zavěšení 
v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací 
lano), 

b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím 
pohyblivého zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, 
připojen k zajišťovacímu lanu, 
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c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené 
prostředky pro výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení 
k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění pádu 
zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 

d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo 
k sedačce, popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 

e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu 
a pod dozorem tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě 
nouze neprodleně vyproštěn. 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého 
lana mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit 
použití jediného lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění 
bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému způsobu použití 
určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti 
vyškolen, zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

  - III. Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné 
a účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž 
se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 
obličejem k žebříku. V každém okamžiku musí mít možnost bezpečného 
uchopení a spolehlivou oporu. 

3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více 
než jedna osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 
k takovému použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být 
menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
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7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 
musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 
pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány 
tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné 
žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti 
pohybu. Nelze používat přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 

12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku. 

   - IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 

výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí 
nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou 
v průvodní dokumentaci. 

   -V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy 
bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce 

ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
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c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce 
nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích 
s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné 
pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým 
zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou 
dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se 
zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně 
dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené 
v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

   -VII. Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá 

průvodní dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. 
Návod na montáž, včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí 
být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace 
nebo tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí 
být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti 
a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve shodě 
s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž 

únosnost je staticky prokázána, 
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b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním 
k základové ploše nebo jiným způsobem s odpovídající účinnost, který 
zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna vhodnými 
zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 

c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 

d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým 
vlivům; jsou schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je 
prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 

e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, 
podlahy umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní 
poloze, 

f)  podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při 
běžném použití neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci 
a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné mezery, 

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích 

(žebříky, schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, 
například během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto 
části dočasných stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami 
a označen bezpečnostními značkami. 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání 
odborně způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání 
osobou odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví 
předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení 
a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se 
nevyžaduje u:  

a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy 
do1,5 m, 

b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné 
pracoviště nebyly demontovány jejich nosné části, přičemž za 
demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. 
Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na 
bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 
odborná prohlídka provedena bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen 
v souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní 
dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. 
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Provádět uvedené činnosti mohou pouze proškolení zaměstnanci, jejichž 
znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí 
a dovedností, zejména pokud jde o 

a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého 
lešení, 

b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby 
příslušného lešení, 

c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení,¨ 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo 

přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, 
způsob ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení 
dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 

8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení 
s výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky 
o největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic 
dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 

 Jako dočasné lešení bude použito systémového mobilního lešení Peri up. Pracovní 
plošina bude ve výšce 2,0m a bude mít rozměry 1,2x3,0m. Plošina pak bude opatřena 
zábradlím 2 tyčemi a spodní zarážkou proti podklouznutí.  

 
   - IX. Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m 
výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; 
v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf), 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. 

-X. Krátkodobé práce ve výškách 
Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat 
z konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů 
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ztužujících příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud 
zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 

-XI. Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m 
a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

A5.11 Lékařská ošetření 
Lékárnička je umístěna u stavbyvedoucího na stavbě a v šatně zaměstnanců. Nejbližší veřejná lékařská 
služba je umístěna v městě Jihlavě vzdáleném 12 km 

A5.12 Ochrana životního prostředí 

 Odpady A5.12.1
Při realizaci stavby vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s předpisy: 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, vyhláška o 
využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 

 
Odpady likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Povinností zhotovitele je 
uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu. Lehký materiál musí 
být zajištěn proti odfouknutí. 

Klasifikace Název Zpracování 

12 01 13 Odpady ze svařování Skládka 

12 01 20 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 
nebezpečné látky Skládka 
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12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 
pod 12 01 20 Skládka 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové 
a mazací oleje Skládka 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládka 

15 01 06 Směsné obaly Spalovna 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné Spalovna 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu Skládka 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Skládka 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 Skládka 

17 04 10  
Kabely obsahující ropné látky, uhelná dehet a jiné 
nebezpečné látky Skládka 

17 04 11 Kabely neuvedené pop číslem 17 04 10 Skládka 

17 04 05 Železo a ocel Skládka 

17 04 07 Směsné kovy Skládka 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Skládka 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Skládka 
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17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 
03 Skládka, Spalovna 

17 09 02 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) Skládka, Spalovna 

17 09 03 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky Skládka 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Skládka 

 

 Ochrana proti hluku a vibracím A5.12.2
Bude zajištěno nejvhodnějším druhem a typem dle vznikajícího hluku. Další ochrana není nijak 
vyžadována. 
Veškeré stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 502/2000 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem A5.12.3
Veškeré vozidla, stroje a mechanizace stavby musí splňovat normy emisí příslušné vyhlášky. 

 Ochrana proti znečištění komunikací A5.12.4
Příjezdové komunikace budou po dobu výstavby udržovány v čistotě a pravidelně čištěny. V období 
sucha je třeba předcházet nadměrnému prášení kropením vozovky. Většina strojů se bude pohybovat 
pouze po suché a zpevněné části staveniště. V případě znečištění strojů zeminou, budou tyto stroj před 
výjezdem na veřejnou komunikaci očištěny. Myčka dopravních prostředků bude umístěna v areálu JZD. 

 Zábor ploch pro zařízení staveniště, jeho provoz a vizuální rušení okolí A5.12.5
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku obce Kostelec u Jihlavy. Předpokládá se denní 
pracovní od 7:00 do 16:00 h, výjimečně do 22h. 

 Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod A5.12.6
Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které 
nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.). Všechny stroje a mechanismy musí 
být v řádném technickém stavu. Pod stroje a mechanizmy  odstavené, parkující a dlouhodobě pracující 
na jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány 
záchytné vany. 
Na staveništi bude k dispozici havarijní souprava. V této soupravě jsou sorbenty hydrofobního 
charakteru. Je vhodné použít tam, kde nutné oddělit oleje, tuky nebo ropné látky od vody, velmi účinné 
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pro odstranění ropných látek z vodní hladiny. Jako prevence úniku ropných látek jsou vhodné do 
průmyslové výroby, dílen, autoservisů a čerpacích stanic. 

 Ochrana zeleně před poškozením A5.12.7
Zeleň, která nebude odstraněna a bude se nacházet na staveništi nebo v blízkosti stavby bude po dobu 
její výstavby ochráněna dřevěným bedněním do výšky 1,8m. 

 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. A5.12.8
Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí.   
Při kolaudačním řízení předloží zhotovitel doklady o likvidaci odpadu. 
 

 Požární ochrana  A5.12.9
Pro stavbu musí být vypracován systém požární ochrany a požární řád, který vychází ze zákona 
č. 203/1994 Sb., o požární ochraně a vyhláška MV ČSR č. 37 ze dne 30. 5. 1956, o úhradě a užívání 
nebytových prostor. Na stavbě je nezbytné dodržovat požární bezpečnostní předpisy. V prostoru 
staveniště je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm v blízkosti hořlavých a výbušných látek. Sklady 
hořlavých a výbušných látek musí být provedeny v souladu s protipožárními předpisy a vybaveny 
hasícími přístroji typy dle uskladňované látky.  
V případě požáru je určena příjezdová komunikace z města Jihlava a vnitro staveništní komunikace. 
Hasicí přístroje budou umístěny v buňce stavbyvedoucího, šatně a skladovém kontejneru na stavbě. 
Požární voda bude odebírána z řeky Jihlavy nebo přilehlých rybníků. 
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A5.13 Rozpočet zařízení staveniště 
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A6.1 O stavbě a její konstrukci 
Zájmovou stavbou je nová Čistička odpadních vod v obci Kostelec u Jihlavy. Tato stavba je součástí 
projektu Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy. Celý projekt řeší 
nový kanalizační systém v městysi Dolní Cerekev, přečerpání odpadních vod z Dolní Cerekve do 
Kostelce u Jihlavy, kanalizační systém v Kostelci u Jihlavy a čističku odpadních vod v Kostelci u Jihlavy. 
Čistička odpadních vod se nachází na severním konci obce Kostelec u Jihlavy, mezi řekou Jihlava 
a bývalým zemědělským družstvem. Celý areál ČOV se skládá z 22 stavebních objektů a 14 provozních 
souborů. Konstrukčně jsou objekty ČOV rozdělitelné na 2 typy stavebních objektů. Prvním jsou zděné 
objekty SO 402 mechanické předčištění, SO 403 Provozní objekt a nadzemní části a SO 406 Kalová 
čerpací stanice. Druhým typem jsou nádrže a jímky SO 404 Aktivační nádrže, SO 405 Dosazovací 
nádrže, SO 406 Kalová čerpací stanice. Dalšími stavebními objekty jsou převážně technické sítě 
a terénní a povrchové úpravy ploch.  
Objekty SO 402, SO 403 a nadzemní část SO 406. Objekty SO 402, SO 403 jsou spojeny v jeden 
ucelený celek na základových pásech z betonu prostého betonu. Tento návrh doporučuji přepočítat na 
základy ze ztraceného bednění. Tyto pasy vynášejí souvislou desku z vyztuženého betonu, která je 
spojena s obvodovým výztužným věncem. Nosný systém stěn je řešen z keramických příčně 
děrovaných s pery a drážkami určených pro jednovrstvé zdivo tloušťky 240 a 440mm. Obvodová stěna 
je zateplena minerální plstí v tl.100mm a obložena plechovým obkladem. Stropní konstrukce je řešena 
společně se střešní konstrukcí dřevěnými trámy a je navržena jako jednoplášťová pultová střecha 
s podhledy ze sádrokartonových desek. Materiálem střešní krytiny je titanzinkový plech. 
Objekty SO 401, SO 404, SO 405, SO 406, SO 408 jsou konstruovány jako podzemní železobetonové 
zásobníky, založené na železobetonových deskách. Příprava pro založení objektů na železobetonových 
deskách se doporučuje zhutněný polštář. Objekty SO 404, SO 405 a SO 406 jsou spojeny v jeden 
funkční celek a doporučuje se provádět je zároveň. Objekt SO406 je doplněn o železobetonový strop 
a dále o nadzemní část objektu z keramických cihel s dřevěnou střešní konstrukcí. 
Cílem strojní sestavy je určit pracovní stroje a osobní ochranné pomůcky, tak aby byl zaručen plynulý a 
bezpečný proces výstavby. Zde navržené stroje jsou optimálním řešením pro provádění dané 
konstrukce. Předepsané stroje jsou dány technickými parametry, které představují podmínky za kterých 
je stroj schopen řádně pracovat na tomto objektu v optimálním poměru čas výkon, cena. Jejich 
překročení nijak nebrání provádění, ale mohlo by vést ke zvýšení nákladů na výstavbu objektu. Naopak 
neúměrně snížení vlastností by mohly zapříčinit porušení plynulosti výstavby a jejímu následnému 
prodražení.  
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A6.2 Seznam Strojů a jejich použití 

 RG 25 S + MR 125 V A6.2.1
Popis:  Jedná se o vibrační vtlačovací hlavici MR 125 V osazenou na vodící lište vrtného stroje 
  RG 25 S. Technické specifikace viz tabulka a nákresy. 
Použití:  Bude využita pro vtlačování ocelových nosníků HEB pažících stěn do zeminy. 
Doprava: Celá souprava bude přivezena do oblasti staveniště na návěsovém dopravníku, ku 
  příkladu na VPE 45T. 

Specifikace vrtného stroje RG 25 S 

Naftový vodou chlazený motor  CAT C18 

Maximální výkon 570 kW / 764 hp 

Maximální otáčky  1 800 ot/m 

Kapacita nádrže 1 000 l 

Hydraulický systém 

Kapacita nádrže hydraulického oleje 950 l 

Provozní pumpy 2x 436 l/m 

Převozní rozměry 

Délka 20,87 m 

Délka podvozku 5,76 m 

Šířka  3,30 m 

Výška 3,60 m 

Specifikace vibrační hlavy MR 125 V 

Maximální síla 1 250 kN  

Upínací síla 1 800 kN 

Hydraulická síla vibrace 460 kW 

Celková váha 4 950 Kg 

 Obrázek č. 6-1 RG 25 S, [51] 
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Obrázek č. 6-2 RG 25 S + MR 125 V, [56] 

 
Obrázek č. 6-3 MR 125 V, [51] 
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 ICE 1423C A6.2.2
Popis:  Jedná se o závěsnou vibrační vtlačovací hlavici ICE 1423 vyvěsitelnou na jeřábový hák. 
  Technické specifikace viz tabulka a nákresy. 
Použití:  Bude využita pro vtlačování ocelových pažin u omezení toku řeky Jihlavy pro vytvoření 
  prostoru pro vybudování SO 411 – Vyústní objekt. 
Doprava: Celá souprava bude přivezena do oblasti staveniště na valníku malého dopravního 
  auta, nebo společně s autojeřábem. 

Technické informace 

Maximální frekvence  2 300 ot/m 

Maximální výkyv se štětovnicí 12,8 mm 

Aktivní promazávání   Ano 

Maximální provozní tlak 350 bar 

Dynamická váha samotné hlavice 1 700 kg 

Transportní váha včetně hadic 2105 kg 

 
Obrázek č. 6-4 ICE 1423C, [68] 
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 KOMATSU D51EX22 A6.2.3
Popis:  Pásový dozer s úhlově a výškově nastavitelnou radlicí. Technické informace viz tabulka 

a schémata  
Použití:  Primárně určeno k sejmutí ornice na ploše staveniště. Dálo možné využít ke srovnávání 

štěrkového polštáře ve stavební jámě, využití při vytváření spodních vrtsev komunikací 
a zpevněných ploch. 

Doprava: Stroj bude přivezen do oblasti staveniště na návěsovém dopravníku. Na příklad na 
VPE 45T. 

 
Obrázek č. 6-5 KOMATSU D51EX22, [62] 

Technická data 

Komatsu SAA6D107E-1 

Počet Válců 6 

Výkon motoru při 2 200 ot/min 99 kW 

Pojezdové rychlosti 
Vpřed Vzad 

0-9 km/h 0-9 km/h 

Provozní hmotnost 13 100 kg 

Palivová nádrž 270 l 

Chladič 35 l 

Motorový olej 20 l 

Hydraulická nádrž 63 l 

Vnitřní hladina zvuku 106 dB(A)  

Vnější hladina zvuku 88dB(A) 

Typ radlice  Naklápěcí radlice PAT 2,7 m3 

Radlice šířka x výška 3 045 x 1 110 mm  

Objem radlice 2,7 m3 
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Maximální zdvih  1 107 mm 

Maximální hloubka řezu 461 mm 

Maximální naklopení 459mm 

Maximální úhlování radlice 28,5° 

 
Obrázek č. 6-6 KOMATSU D51EX22 - rozměry, [62] 
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 KOMATSU PC190LC-8 A6.2.4
Popis:  Jedná se o pásové rýpadlo se hloubkovou lopatou. Technické specifikace viz tabulka 

a nákresy.  
Použití:  Určené k provádění výkopů hlavní stavební jámy pro objekty SO 404, SO 405, SO 406. 
Doprava: Stroj bude přivezen do oblasti staveniště na návěsovém dopravníku. Na příkladu na 

VPE 45T. 
 

 
Obrázek č. 6-7 KOMATSU PC190LC-8, [62] 

Technická data 

Parametry výložníku 

Délka výložníku 2,6 m 

Délka násady 2,6 m 

Objem lžíce v materiálu 1,8t/m3 1,14m3 – 2000 kg 

Rozměry stroje 

Celková šířka – pásy 700 mm 2 900 mm 

Výška s kabinou\ 3 030 mm 

Výška zadní části 2 090 mm 

Poloměr otáčení zadní části 2 435 mm 

Přepravní rozměry 

Šířka 2 900 mm 

Délka 8 770 mm 

Výška  3 170 mm 

Hmotnost  19 270 kg 

 
  



  

151 
 
 

Obrázek č. 6-8 KOMATSU WB93S-5 - rozměry, [62] 
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 KOMATSU WB93S-5 A6.2.5
 
Popis:  Jedná se o kolový rýpadlo-nakladač. Technické specifikace viz tabulka a nákresy.  
Použití: Využití při nakládání skrývky ornice, při výkopových pracích na objektech SO 402, SO 

403, SO 408, SO 410 a technických, či instalačních rozvodech. Dále pro rozvážení 
štěrku v podkladních vrstvách základů ve stavební jámě. 

Doprava: Vyskytuje-li se stroj přiměřené dojezdové vzdálenosti pak možné, aby odjel sám. 
V případě že vzdálenost přesáhne cca 100 km, pak doporučuji pro jeho dopravu použít 
jiný typ autodopravy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 6-9 KOMATSU WB 93S-5, [62] 

 
 
 

Technická data 

Kapacita přední lopaty 1,1m3 

Kapacita zadní lopaty 0,6m3 

Výkon motoru 74 kW 

Provozní hmotnost 9 500 kg 

Rypná síla lopaty 5 980 daN – 6 100 kg 

Rypná síla lžíce 3 920 daN – 4 000 kg 

Rozměry viz schéma níže 
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Obrázek č. 6-10 KOMATSU WB93S-5 - rozměry, [62] 
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 KAISER S2 A6.2.6
Popis:  Jedná se klasické kráčivé rýpadlo. Technické specifikace viz tabulka a nákresy.  
Použití: V případě špatného přístupu k vybrání podloží u SO 417 – Vyústního objektu normální 

kolovým rýpadlem, bude využito tohoto rýpadla. 
Doprava: Stroj bude přivezen do oblasti staveniště na návěsovém dopravníku. VP45. 

Technická data 

Motor Perkins 1104D-E44TA 

Max výkon 116,9 kW/ 157 PS 

Objem palivové nádrže 120 l 

Objem oleje hydraulického systému 140 l 

Pracovní poměry 

Rychlost otáčení kabiny 4-9 ot/min 

Příčně ve svahu 70 % 

Podélně ve svahu 100 % 

Tažná síla lopaty 69 kN 

Přepravní rozměry 

Šířka 2 330 mm 

Délka 6 670 mm 

Výška  3 700 mm 

Hmotnost 9 980 kg 

 
Obrázek č. 6-11 KAISER S2, [69] 
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 AMMAN ARX 36 A6.2.7
Popis:  Jedná se o vibrační dvou běhounový válec. Technické specifikace viz tabulka a 

nákresy.  
Použití: Využití při zhutňování podloží pod stavebními objekty. Zhutňování štěrkových 

podkladních vrstev ve stavební jámě. Zhutňování při terénních úpravách a výstavbě 
komunikace. 

Doprava: Dovezeno na valníků popřípadě návěsu autodopravce. 

 
 
 

Technická data 

Rozměry – doplnění rozměrů schématu 

A 1 950 mm 

B  1 423 mm 

W 1300 mm 

W1 1341 mm 

Hmotnosti 

Pracovní hmotnost CECE 3 740 kg 

Běhouny 

Průměr 850 mm 

Max. hutnící šířka 1340 mm 

Pracovní rychlosti 2 100rpm 2 400rpm 

Frekvence 45 Hz 57Hz 

Rychlost pohybu 0 - 10 km/h 

Stoupavost s/bez vibrace 30 / 40 % 

Maximální síla 47 kN 

Kapacita vodní nádrže 350 l 

Hydraulická nádrž 37 l  

Naftová nádrž 59 l Obrázek č. 6-12 AMMAN ARX 36, [70] 
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 BÁDIE NA BETON 1016l.10 A6.2.8
Popis:  Jedná se o klasickou kruhovou bádii pro ukládání betonu. Technické specifikace 

v tabulce.  
Použití: Pro betonáž železobetonových stěn jímek a stropní konstrukce SO406. 
Doprava: Dovezeno na valníků popřípadě návěsu autodopravce. 

 
 
 

 IVECO TRAKKER AD260T41 – 6X4 A6.2.9
Popis:  6–ti kolový sklápěč. Technické specifikace viz tabulka.  
Použití: Využití pro odvoz a návoz všech druhů zeminy, štěrků. 

 
 

Technická data 

Objem 750 l 

Nosnost 2000 kg 

Hmotnost 450 kg 

Výška 1600 mm 

Průměr 1200 mm 

Průměr hadice 200 mm 

Technická data 

Rozměry 

Maximální šíře 2 550 cm 

Maximální délka   9 662 cm 

Objem Korby 12 m3 

Hmotnosti 

Celková hmotnost vozidla 29 000 kg 

Min. pohotovostní hmot. 9 610 kg 

Min. Užitečná hmotnost. 19 390 kg 

Celková hmotnost 60 000 kg 

Obrázek č. 6-13 BADIE NA BETON, [71] 

Obrázek č. 6-14 IVECO TRAKKER, [72] 
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 MAN TGX 4x2 A6.2.10
Popis:  Jedná se o vibrační 2 běhounový válec. Technické specifikace viz tabulka a nákresy.  
Použití: Pro návoz bednícího a armovacího materiálu. Dále pro přívoz všech velkých strojů  

 
      Obrázek č. 6-15 MAN TGX 4x2, [73] 

 VPE 45T + PANAV NV 35 A6.2.11
Popis:  Jedná se o návěsy, zapojitelné za tahač. Technické specifikace viz tabulka a nákresy. 
Použití: Pro návoz stavebních strojů, pro 

návoz materiálů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická data 

Rozměry 

Maximální šíře 2 490 cm 

Maximální délka    9475 cm 

Hmotnosti 7 415 kg 

Výkon 235-500 kW 

VPE 45 T 

Rozměry 

Maximální šíře 2 550 mm 

Celková délka 13 729 mm 

Celková výška 3 975 mm 

Hmotnosti 

Celková hmotnost přívěsu 52 400 kg 

Vlastní hmot. 14 400 kg 

Obrázek č. 6-16 VPE 45T, [74] 
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 STETTER BASIC LINE AM 6 C A6.2.12
Popis:  Jedná se naftový auto domíchávač pro transport betonové směsi. Technické 

specifikace viz tabulka a nákresy. 
Použití: Pro návoz čerstvého betonu pro betonáž betonových konstrukcí 

 
Obrázek č. 6-18 STETTER BASIC LINE AM 6C, [59] 

 
 
 

 
 
 
 

Panav NV 35 

Rozměry 

Šíře   2 550 mm 

Celková délka 13 680 mm 

Celková výška 4 000 mm 

Ložná plocha 13 620 x 2488 mm 

Ložný objem 91,5-94,5 m3 

Hmotnost 

Celková hmotnost přívěsu 35 000 kg 

Užitečná hmotnost přívěsu 28 000 kg 

Technická data 

Rozměry 

Šířka   2 500 mm 

Délka  Až 7 291 mm 

Výška Až 2 539 mm 

Výsypná výška 1 084 mm 

Objemy 

Objem bubnu 6 m3 / 15 660 l 

Vodní nádrž 650 l vzduch/ 800 l vody 

Separátní pohon F6L914/88 

Otáčky bubnu 0 - 14 

Obrázek č. 6-17 PANAV NV 35, [75] 
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 SCHWING S 47 X SX A6.2.13
Popis:  Autočerpadlo betonové směsi. Technické specifikace viz tabulka a nákresy.  
Použití:  Pro betonáž základových desek železobetonových konstrukcí. 

 

 
Obrázek č. 6-19 SCHWING S 47 X SX, [59] 

Technická data 

Vertikální dosah 46,4 m  

Horizontální dosah 42,6 m  

Počet ramen 4 

Rádius otoče 360° 

Dopravní potrubí DN 125  

Délka koncové hadice 4 m 

Maximální výkonost 130 m3/h 
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Obrázek č. 6-20 SCHWING S 47 X SX - dosahy, [59] 
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 FASSI 245A.0.25 A6.2.14
Popis:  Je nástavbou pro valníkové dopravní prostředky. Jde o malý teleskopický hydraulický 

jeřáb. 
Použití:  Bude využit při navážení materiálů, ke složení přímo na skládky materiálů v době, kdy 

ještě nebude, nebo již nebude na stavbě hlavní jeřáb. Dimenze je provedena na uložení 
dřevěných nosníku střechy u objektů SO 402, SO 403, v případě, že v této době už na 
stavbě nebude přítomen věžový jeřáb. Dále je možné touto rukou osazovat staveništní 
buňky. 

 
Obrázek č. 6-22 FASSI 245A.0.25 – rozsah, [76] 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 6-21 FASSI 245A.0.25, [76] 
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 Potain MDT 98 A6.2.15
Popis:  Samo stavitelný věžový jeřáb s dolní otočí. Technické specifikace viz náčrty a tabulka. 
  Další bližší informace k návrhu viz samostatná kapitola. 
Použití:  Jeřáb bude využíván po dobu budování betonových jímek a nádrží. K sestavování dílců 

bednění, k přepravě armovacího materiálu. Dále může být využít pro další práce. Doba 
kdy bude jeřáb na stavbě je omezena dokončením betonářských prací na všech 
hlavních objektech. 

Doprava: Přeprava maximální velikosti jeřábu je možná na třech valnících autodopravy o délce 
valníku 13,4m. Tento zmenšený bude možné dovést na 2. Další specifikace, viz návrh 
hlavního zvedacího mechanismu. 

Technická data 

Výška stožáru    29,3 m 

Výška háku 22,6 m 

Délka výložníku 40,0 m 

Maximální povolená zátěž na konci výložníku 2,75 t 

Maximální myšlená zátěž na konci výložníku  37,5m / 2,5 t 

Maximální zatížení břemenem na konci výložníku 2,5 t 

Napojení jeřábů 400V (+6%-10%), 50 Hz, 34 kVA 
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Obrázek č. 6-23 POTAIN MDT 98, [77] 
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 GROVE GMK 3050E A6.2.16
Popis:  Jedná se standartní autojeřáb, jediný požadavek na jeho dimenzi je na rameni cca 

30 m unést cca 2t. Technické specifikace viz tabulka a nákresy. 
Použití: Bude využita pro vtlačování ocelových pažin u omezení toku řeky Jihlavy pro vytvoření 

prostoru pro vybudování SO 411 – Výustní objekt. 
Doprava: Autojeřáb přijede na staveniště po příjezdové cestě. Pro umístění jeřábu bude 

připravena srovnaná pláň. Pro zapatkování autojeřábu bude provedena příprava dle 
požadavků dodavatele jeřábových prací.   

 

Naftový motor Mercedes Benz 6-ti válec chlazený vodou  

Výkon 265 kW 

Maximální otáčky 2 300 ot/m 

Palivová nádrž 400 l 

Rozsah výložníku  9,6 -43 m 

Sklon výložníků 8° - 82° 

Otoč  360° 

Rychlost otáčení 0 -2,8 ot/ min 

Provozní váha 32 t 
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Obrázek č. 6-24 GROOVE GMK 3050E – rozsah, [78] 
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Obrázek č. 6-25 GROOVE GMK 3050E – rozměry, [78] 
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 Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20 s latí A6.2.17
Popis:  Stavební nivelační přístroj s kompenzátorem. 
Použití:   Používán při kontrolách výšek, jejich přenášení, zaměřování a vytyčování. 
Doprava: Po dobu realizace přístroj neustále na stavbě. 

  
 

 Stavební laser RUGBY 50 LEICA A6.2.18
Popis:  Automatický rotační laser do vnitřního i vnějšího prostředí. 
Použití:  Přístroj použit pro přenášení výšek převážně pro betonářské a zednické práce. 
Doprava: Po dobu realizace přístroj neustále na stavbě.  



 

Technická data 

Střední kilometrová chyba 2,5 mm 

Zvětšení dalekohledu 20x 

Horizontální kruh 360° 

Technická data 

Horizontální a vertikální samo nivelace 

Svislý a referenční paprsek 

Přijímač dosah   2,5 mm 

Přesnost aut. horizontace  ± 2,6mm na 30m 

Obrázek č. 6-26 LEICA RUNNER, [79] 

Obrázek č. 6-27 RUGBY 50 LEICA, [79] 
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 Koloidní aktivační míchačka - FILAMOS AM 200 A6.2.19
Popis:  Koloidní aktivační míchačka AM 200 osazená odstředivým čerpadlem, které  
  umožňuje rozbití pevných částic, je určena pro přípravu kvalitní injekční směsi  
  cementové. 
Použití:  Přístroj použit pro injektážní práce při provádění pažících stěn. 
Doprava: Společně s ostatními prvky injektážní soupravy na malých, či větších valnících  
  autodopravy.  

 

 Domíchávač aktivované směsi – FILAMOS DM 200 A6.2.20
Popis:  Domíchávač aktivované injektážní směsi míchačka AM 200 s děrovaným míchadlem. 
Použití:  Přístroj použit pro injektážní práce při provádění pažících stěn. 
Doprava: Společně s ostatními prvky injektážní soupravy na malých, či větších valnících  
  autodopravy. 

Technická data 

Aktivovaný objem 150 l 

Výkon 4 m3/hod 

Příkon elektromotoru 7,5 kW 

Přívod vody Js25 nebo 1“ 

Délka 1255 mm 

Šířka 1029 mm 

Výška 1948 mm 

Hmotnost 300  

Technická data 

Pracovní objem  200 l 

Otáčky míchadla 47 ot/min 

Příkon elektromotoru 3 kW 

Přívod směsi Přes síto 

Výstup aktivované směsi DN 40 

Délka 1010 mm 

Šířka 800 mm 

Výška 1735 mm 

Hmotnost 272 kg 

Obrázek č. 6-28 FILAMOS AM200, [60] 

Obrázek č. 6-29 FILAMOS DM 200, [60] 
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 Injektážní čerpadlo – FILAMOS IC 120 A6.2.21
Popis:  Injektážní čerpadlo IC  120 pro injektážní práce 
Použití:  Přístroj použit pro injektážní práce při provádění pažících stěn. 

Doprava: Společně s ostatními prvky injektážní soupravy na malých, či větších valnících  
  autodopravy. 

 
 
 

 Vibrátor betonové směsi – M 5 AFP A6.2.22
Popis:  Vysokofrekvenční ponorný vibrátor betonové směsi 
Použití:  Přístroj použit pro vibrování betonové směsi při veškerých betonářských pracích. 

  
       Obrázek č. 6-31 M 5 AFP, [53] 

  

Technická data 

Maximální výstupní tlak směsi 120 bar 

Maximální dodávané množství směsi 60 l/min 

Příkon elektromotoru  5,5 kW 

Délka 1420 mm 

Šířka 720 mm 

Výška 1400 mm 

Hmotnost (s náplní oleje) 536 kg 

Technická data 

Průměr 50 mm 

Délka 380 mm 

Frekvence 200Hz / 200V 

Vibrace  12000 /min 

Výkonnost 30 m3/hod 

Obrázek č. 6-30 FILAMOS IC 120, [60] 
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 Motorová pila - HUSQVARNA 236 A6.2.23
Popis:  Řetězová motorová pila 
Použití:  Přístroj použit pro zakracování výdřevy u pažících stěn, dále pro hrubé tesařské  
  pomocné konstrukce. 

 

 Stolová pila SCHEEPACH KE 70m A6.2.24
Popis:  Cirkulační kotoučová elektrická stolová pila. 
Použití:  Úprava řeziva pro tesařské činnosti, úprava bednících desek pro stropní a stěnové 
  konstrukce. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technická data 

Objem válce 38,2 cm3 

Výkon   1,4 kW 

Objem palivové nádrže 0,3 l 

Délka vodící lišty  33-40 cm 

Technická data 

Průměr kotouče 700 mm 

Otáčky 1 400 ot/minl 

Příkon 5 000 kW 

Výkon 4 000 kW 

Napětí  400 V 

Hmotnost 184  

Obrázek č. 6-32 HUSQVARNA 236, [80] 

Obrázek č. 6-33 SCHEPPACH KE, [81] 
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 Úhlová bruska – NAREX EBU 23-24 C A6.2.25
Popis:  Rotační úhlová bruska 
Použití:  Využité při veškerých armovacích pracích ke zkracování prutů výztuže. Dále  
  s použitým diamantovým kotoučem pro upravování tvárnic ztraceného bednění.  

 

  
 
 

 Vibrační deska Wacker Neuson DPU 5545He A6.2.26
Popis:  Vibrační deska s naftovým motorem Hatz a elektrickým startérem 
Použití:  Pro úpravu základové spáry v úzkých pásech 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technická data 

Napájení 230-240 V 

Jmenovitý příkon   2 400 W 

Otáčky naprázdno 6 500 /min 

Max ø kotouče 230 mm 

Technická data 

Výkon 6,4 kW 

Plošný výkon   1 109 m2/hod 

Šířka desky 61 sm 

Hmotnost 444 kg 

Obrázek č. 6-34 NAREX EBI 23-24C, [61] 

Obrázek č. 6-35 WACKE NEUSON DPU 
5545He, [83] 
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 Omítačka FILAMOS MASTER A6.2.27
Popis:  Univerzální omítací stroj. Možno plnit ručně pytlovanou směsí, nebo pneumatickou 
  soustavou ze sila.   
Použití:  Provádění omítek na objektu SO 402,403, popřípadě SO 406 

 

 

 Plovoucí vibrační lišta – ENAR QZE A6.2.28
Popis:  Vibrační lišta pro provádění povrchů deskových betonových konstrukcí.   
Použití:  Provádění betonáže základových desek SO 401,404,405,406,408,410, možno použít 

též při provádění podlahových betonu uvnitř objektu SO402,403. 
 

          
       Obrázek č. 6-37 ENAR QZE, [83] 

  

Technická data 

Napájení 3fázové, 400 V 

Výkon 5,5kW, 5-45 l/min 

Dopravní výška 20 m 

Dopravní vzdálenost 40 m 

Objem násypky 130 l 

Kompresor 250 l/min, 5 bar 

Rozměry 1420 x 660 x 1540 

Hmotnost 170  

Technická data 

Napětí 230 v 

Elektrický příkon 100 w 

Hmotnost 7,5 kg 

Lišta – QZ 3m 

Obrázek č. 6-36 FILAMOS MASTER, [60] 
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A6.3 Orientační nasazení strojů a mechanismů v měsících roku 2016 
 

NÁZEV STROJE/NÁSTROJE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

RG 25 S + MR 125 V              
GROVE GMK + ICE 1423C              
Komatsu D51EX22              
Komatsu PC190LC-8              
Komtasu WB93S-5              
Kaiser S2              
Amman ARX 36              
Bádie na beton              
Iveco Trakker –AD260T41 - zemina              
Stetter Basic line AM 6C              
Schwing S47 X SX              
Potain MDT 98              
GROVE GMK 3050              
Leica Runner 20 s latí              
Rugby 50 Leica              
Filamos AM 200              
Filamos DM 200              
Filamos IC 120              
Vibrátor M 5 AFP              
Motorová pila Husqvarna 236              
Stolní pila Scheppach KE 70m              
Úhlová bruska Narex EBU 23-24 C              
Vibrační deska Wacker Neuson DPU              
Omítačka Filamos MASTER              
Plovoucí vibrační lišta – ENAR QZE              
 
Přeprava strojních zařízení: 

     

Tahač MAN TGX 4x2 + 
Návěs VPE 45 T/ 

     

Návěs PANAV NV 35 
Iveco Trakker AD260T41 

     

  



  

174 
 

A6.4 Výpočet výkonnosti a návrh počtů hlavních strojů 
a mechanismů 

 Výpočet výkonosti dozeru Komatsu D51EX/PX22 A6.4.1
Teoretická výkonnost Q: 
Q = 3600 * Vmax / Tc   Vmax … maximální objem hrnutého hranolu [m3] 
     Tc … doba pracovního cyklu [s] 

Tc = t1 + t2 + t3    t1 … doba těžení zeminy [s] 
     t2 … doba hrnutí zeminy [s] 
     t3 … doba zpáteční jízdy [s] 

tn = Ln/vn  Ln … dráha jednotlivé činnosti [m] 
     vn … rychlost jednotlivé činnosti [m/s] 

t1 = 10/0,83 =  12 s 
t2 = 20/0,83 =  24 s 
t3 = 30/1,38 =  21 s 

Tc = 12 + 24 + 21 = 57s 
Q = 3600 * 2,7 / 57 = 170,52 m3/h 
Pracovní výkonnost: 
Qp = Q * kz * kt * kč * ko  Q … teoretická výkonnost [m3/h] 
     kz … součinitel ztrát zeminy uníkem do stran radlice [-] 
     kt … součinitel vlivu zeminy [-] 
     kč … součinitel vlivu časového využití [-] 

    ko … součinitel vlivu obsluhy [-] 
Qp = 170,52 * 0,85 * 0,9 * 0,83 * 0,85 = 92,0 m3/h 
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 Výpočet výkonosti stroje Komatsu WB93S-5 pří nakládání přední A6.4.2
lopatou 

Teoretická výkonnost Q: 
Q = 3600 * Vl / Tc   Vl … objem naloženého materiálu v jednom cyklu [m3] 

Tc … doba pracovního cyklu [s] seskládaná z doby 
naložení, převezení, vyložení a návratu 

Tc = 10 + 20 + 10 = 40s 
Q = 3600 * 1,1 / 40 = 99 m3/h 
 
Pracovní výkonnost: 
Qp = Q * k1 * k2 * k3   Q … teoretická výkonnost [m3/h] 
     k1 … součinitel vlivu horniny [-] 
     k2 … součinitel vlivu časového využití [-] 

    k3 … součinitel vlivu obsluhy [-] 
Qp = 99,0 * 1,0 * 0,9 * 0,85 = 75,7 m3/h 
 

 Výpočet výkonosti stroje Komatsu WB93S-5 pří výkopu a nakládání A6.4.3
zadní lopatou 

Teoretická výkonnost Q: 
Q = 3600 * Vl / Tc   Vl … objem naloženého materiálu v jednom cyklu [m3] 

Tc … doba pracovního cyklu [s] 
Tc = 10 + 15 + 10 = 35s 

Q = 3600 * 0,6/ 35 = 61,72 m3/h 
Pracovní výkonnost: 
Qp = Q * k1 * k2 * k3   Q … teoretická výkonnost [m3/h] 
     k1 … součinitel vlivu horniny [-] 
     k2 … součinitel vlivu časového využití [-] 

    k3 … součinitel vlivu obsluhy [-] 
Qp = 61,72 * 0,9 * 0,83 * 0,85 = 39,9 m3/h 
  



  

176 
 

 Výpočet potřebné velikosti lopaty rýpadla A6.4.4
Objem vykopávané zeminy u hlavních objektů:   3470 m3 
Navržená doba trvání dle harmonogramu: 14 dní (s pracemi na pažících stěnách, 

čistá doba práce pro výkopy 8 dní) 
Pracovní hodinová výkonost Qp 
Qp = Objem zeminy / čas (v hodinách) 
Qp = 3470 / (8 * 8) = 54,28 m3/h 
 
Pracovní výkonnost: 
Qp = Q * k1 * k2 * k3   Q … teoretická výkonnost [m3/h] 
     k1 … součinitel vlivu horniny [-] 
     k2 … součinitel vlivu časového využití [-] 

    k3 … součinitel vlivu obsluhy [-] 
54,28 = Q * 0,9 * 0,83 * 0,75 
Q = 54,28/0,56 = 96,9 m3/h 
 
Teoretická výkonnost Qt: 
Qt = 3600 * Vl / Tc   Vl … objem naloženého materiálu v jednom cyklu [m3] 

Tc … doba pracovního cyklu [s] 
Tc = 15 + 15 + 10 = 40s 

96,9 = 3600 * Vl/ 40 
Vl = (96,9 * 40)/3600 = 1,07 m3 
 
Navrženo rýpadlo KOMATSU PC190LC-8 s velikostí rýpací lopaty 1,14 m3, pracovní výkonnost rýpadla 
je přibližně 55,0 m3/h. 
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 Výkonnosti sklápěčů IVECO TRAKKER AD260T41 a jejich potřeba pro A6.4.5
odvoz zeminy na skládku 

Zemina je odvážena na skládku výkopové zeminy ve vsi Batelov, která je vzdálená 9 km. 
Sklápěč má nosnost  19,4 t  => 19,4 t : 1,8 t/m3   =10,7 m3 

Doba naložení sklápěče nakladačem:  10,7 m3 : 75,7 m3/h   =0,14 h 
Doba jízdy sklápěče: 
 Po staveništi:   0,1 km : 10 km/h  =0,01 h   
 Mimo staveniště:  9 km : 50 km/h*2  =0,36 h 
 Čas nakládky:       =0,13 h 
 Čas vykládky:        =0,05 h 
 Celkový čas:       =0,56 h 
Výkon sklápěče:   10,7 m3 : 0,56 h   =19,1 m3/h 
Potřebný počet sklápěčů pro plné obsloužení nakladače 
    75,7 m3/h : 19,1 m3/h    =3,96  … 4 ks  

 

 Výkonnosti sklápěčů IVECO TRAKKER AD260T41 a jejich potřeba pro A6.4.6
návoz štěrkového materiálu 

Štěrk je dovážen z kamenolomu Colas CZ, ten je vzdálen 14 km. 
Sklápěč má nosnost  19,4 t  => 19,4 t : 1,5 t/m3   =12,9 m3 

Maximální objem korby je   12,0   m3 
Doba jízdy sklápěče: 
 Po staveništi:   0,1 km : 10 km/h  =0,01 h   
 Mimo staveniště:  14 km : 50 km/h * 2  =0,56 h 
 Čas nakládky:       =0,10 h 
 Čas vykládky:        =0,01 h 
 Celkový čas:       =0,68 h 
Výkon sklápěče:   12,0 m3 : 0,68 h   =17,64 m3/h 
Potřebný počet sklápěčů pro plné obsloužení nakladače 
    75,7 m3/h : 17,64 m3/h    =4,29  … 5 ks 
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 Výkon autočerpadla Schwing S47 SX A6.4.7
Výkon autočerpadla je dán typem autočerpadlem: výkonnost čerpadla, šíří potrubí, schopnost dosahu 
atd. Kromě toho je výkon autočerpadla dán i vnějšími podmínkami: poloha betonované konstrukce, 
typem a tloušťkou betonované konstrukce, schopností plynule zásobovat betonovou směsí a schopností 
betonářů zpracovávat množství čerpané směsi. Tyto faktory je nutné zohlednit ve skutečné výkonnosti 
autočerpadla. 
Teoretický výkon čerpadla:      135  m3/h 
Betonovaná konstrukce: desková konstrukce mocnosti   0,5 m 
Délka dopravy:       cca 40  m 
Převýšení dopravy:      5  m 
Zásobování dopravou:      plynulé (viz výpočet níže) 
 
Pracovní výkonost autočerpadel Qp: 
Qp = Q * k1 * k2 * k3 * k4  Q … teoretická výkonnost autočerpadla [m3/h] 
      k1 ... součinitel vliv typu konstrukce a její mocnosti [-] 
      k2 ... součinitel vlivu distribuce betonové směsi [-] 
      k3 ... součinitel vlivu zkušenosti pracovní čety [-] 
      k4  … součinitel vlivu zásobování betonovou směsí [-]¨ 
 
Qp = 130 * 0,75 * 0,6 * 0,8 * 0,9 = 42 m3/hod 
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 Návoz betonové směsi pro betonáž základové desky SO 404 A6.4.8
Základová deska se bude betonovat čerpadlem betonové směsi z polohy přibližně uprostřed staveništní 
komunikace. Betonová směs bude dovážená transport betonem a to z města Jihlavy vzdáleného 14 km.  
Objem betonáže:  130,05 m3 
Výkon čerpadla:   42 m3/h 
Objem domíchávače:  6 m3 
Doba jízdy domíchávače:  
 Po staveništi:   0,1 km : 10 km/h  =0,01 h 
 Mimo staveniště:  14 km : 50 km/h*2  =0,56 h 
 Čas nakládky:   odhad    =0,1 h 
 Čas vykládky:    odhad    =0,2 h 
 Celkový čas:       =0,87 h 
Výkon domíchávače:   6 m3 : 0,87h   =6,89  m3/h 
Potřebná počet domíchávačů:  42 m3/h : 6,89 m3/h  =6,09  …6 ks 
 

 Návoz betonové směsi pro betonáž stěn A6.4.9
Betonují se zpravidla dva úseky o délce přibližně 10 m ( tl.0,3-0,5m, výšky do 3m). Průměrná kubatura 
jedné betonáže je tedy cca 24 m3. Betonová směs bude dovážená transport betonem a to z města 
Jihlava vzdáleného 14 km. Beton bude ukládán do bednění bádii za pomocí jeřábu. 
Objem betonáže:  24 m3 

Objem Bádie:   0,75 m3 
Výkonost ukládání:  7,5 m3/h 
Objem domíchávače:  6 m3 

Doba obrátky domíchávače 
Po staveništi:   0,1 km : 10 km/h  =0,01 h 

 Mimo staveniště:  14 km : 50 km/h*2  =0,56 h 
 Čas nakládky:   odhad    =0,1 h 
 Čas vykládky:    odhad    =0,8 h 
 Celkový čas:       =1,47 h 
Výkon domíchávače:   6 m3 : 1,47h   =4,38  m3/h 
Potřebná počet domíchávačů:  7,5 m3/h : 4,38 m3/h  =1,71… 2 ks 
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A7.1 Časový plán SO 402,403 
Časový plán je vytvořen v programu MS Project. Jsou zde vidět jednotlivé stavební činnosti, jejich 
návaznost a vazby. Červeně je značena kritická cesta. Závislosti jednotlivých procesů jsou znázorněny 
vazbami. Doba trvání je počítána z objemu prací a výkonové normy pracovníka, která představuje kolik 
měrných jednotek dané práce je pracovník schopen zpracovat během pracovní hodiny. 
Hlavní cíl harmonogramu je vypočítat celkovou dobu výstavby s dodržením potřebných technologických 
přestávek jednotlivých činností. Zajistit aby nedocházelo ke kolizi činností s ohledem na technologickou 
návaznost, na bezpečnostní rizika při provádění a prostorovou náročnost. Hlavním cílem časového 
plánování je zjistit, zda je možné stavební objekt ve stanoveném čase realizovat. 
Časový plán usnadňuje práci zejména stavbyvedoucímu. Měl by pomáhat při efektivním plánování 
a zadávání jednotlivých úkonů pracovníkům, dále pro plánování návozu materiálu. Součástí je také 
finanční plán objektu, který znázorňuje čerpání peněz v jednotlivých týdnech výstavby. 
 
PŘÍLOHY: 
B.A7.01… Časový harmonogram objektu SO 402,403 
B.A7.02… Finanční plán objektu SO 402,403 
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 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ HLAVNÍCH MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO A8
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A8.1 Plán zajištění materiálových zdrojů pro SO402,403 
Plán byl zpracován v programu MS Project a Excel. Stavba bude zásobena ze zásobovacích bodů, Viz 
kapitola Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. Zásobování stavby má na starosti 
stavbyvedoucí, nebo zásobovací technik stavby. V případě subdodávek pak zodpovědný pracovník 
subdodávek. Plochy staveniště jsou dimenzované na kritické místo výstavby – na místo nejvyššími 
požadavky na skladování. Pro dimenzi byl uvažován týdenní režim zásobování. V plánu jsou zobrazeny 
veškeré hlavní materiály a některé podružné materiály, měřítkem pro výběr byla finanční hodnota práce 
s materiálem více 5 000 Kč. 
Byly zpracovány dvě přílohy. Harmonogram materiálů vnesený do harmonogramu stavebních prací 
SO 402,403 a přehledná tabulka s týdenními potřebami materiálu v jeho měrných jednotkách 
 
PŘÍLOHY: 
B.A8.01… Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO 402,403 – Harmonogram 
B.A8.02… Plán zajištění materiálových zdrojů pro objekt SO 402,403 -  Tabulka 
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A9.1 O stavbě a její konstrukci 
Zájmovou stavbou je nová Čistička odpadních vod v obci Kostelec u Jihlavy. Tato stavba je součástí 
projektu Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy. Celý projekt řeší 
nový kanalizační systém v městysi Dolní Cerekev, přečerpání odpadních vod z Dolní Cerekve do 
Kostelce u Jihlavy, kanalizační systém v Kostelci u Jihlavy a čističku odpadních vod v Kostelci u Jihlavy. 
Čistička odpadních vod se nachází na severním konci obce Kostelec u Jihlavy, mezi řekou Jihlava 
a bývalým zemědělským družstvem. Celý areál ČOV se skládá z 22 stavebních objektů a 14 provozních 
souborů. Konstrukčně jsou objekty ČOV rozdělitelné na 2 typy stavebních objektů. Prvním jsou zděné 
objekty SO 402 mechanické předčištění, SO 403 Provozní objekt a nadzemní části a SO 406 Kalová 
čerpací stanice. Druhým typem jsou nádrže a jímky SO 404 Aktivační nádrže, SO 405 Dosazovací 
nádrže, SO 406 Kalová čerpací stanice. Dalšími stavebními objekty jsou převážně technické sítě 
a terénní a povrchové úpravy ploch.  
Objekty SO 402, SO 403 a nadzemní část SO 406. Objekty SO 402, SO 403 jsou spojeny v jeden 
ucelený celek na základových pásech z betonu prostého betonu. Tento návrh doporučuji přepočítat na 
základy ze ztraceného bednění. Tyto pasy vynášejí souvislou desku z vyztuženého betonu, která je 
spojena s obvodovým výztužným věncem. Nosný systém stěn je řešen z keramických příčně 
děrovaných s pery a drážkami určených pro jednovrstvé zdivo tloušťky 240 a 440mm. Obvodová stěna 
je zateplena minerální plstí v tl.100mm a obložena plechovým obkladem. Stropní konstrukce je řešena 
společně se střešní konstrukcí dřevěnými trámy a je navržena jako jednoplášťová pultová střecha 
s podhledy ze sádrokartonových desek. Materiálem střešní krytiny je titanzinkový plech. 
Objekty SO 401, SO 404, SO 405, SO 406, SO 408 jsou konstruovány jako podzemní železobetonové 
zásobníky, založené na železobetonových deskách. Příprava pro založení objektů na železobetonových 
deskách se doporučuje zhutněný polštář. Objekty SO 404, SO 405 a SO 406 jsou spojeny v jeden 
funkční celek a doporučuje se provádět je zároveň. Objekt SO406 je doplněn o železobetonový strop 
a dále o nadzemní část objektu z keramických cihel s dřevěnou střešní konstrukcí. 

 Soupis objektů A9.1.1
SO 401 – Čerpací stanice, jímka na fekálie 
SO 402 – Mechanické předčištění 
SO 403 – Provozní objekt ČOV 
SO 404 – Aktivační nádrže 
SO 405 – Dosazovací nádrže 
SO 406 – Kalová čerpací stanice 
SO 407 – Vyrovnávací nádrže 3. stupně čištění (výhledově) 
SO 408 – Uskladňovací nádrž kalu 
SO 409 – Trubní rozvody ČOV 
SO 410 – Měření množství odpadních vod, povodňová čerpací stanice 
SO 411 – Vyústní objekt 
SO 412 – Terénní úpravy 
SO 413 – Sadové úpravy 
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SO 414 – Oplocení ČOV 
SO 415 – Komunikace a zpevněné plochy 
SO 416 – Propustek 
SO 417 – Přípojka VN, trafostanice 
SO 418 – Přípojka NN 
SO 419 – Vodovodní přípojka 
SO 420 – Venkovní Osvětlení 
SO 421 – Mezideponie 
SO 422 – Telefon (mobilní přístroj) 
 
PS 01 – Čerpací stanice odpadních vod 
PS 02 – Jímka na Fekálie 
PS 03 – Mechanické předčištění 
PS 04 – Dmýchárna 
PS 05 – Kalová čerpací stanice 
PS 06 – Aktivační nádrže 
PS 07 – Dosazovací nádrže 
PS 08 – Uskladňovací nádrže kalu 
PS 09 – Strojní odvodnění kalu 
PS 10 – Chemické hospodářství 
PS 11 – 3. stupeň filtrace ( výhledově) 
PS 12 – Povodňová čerpací stanice 
PS 13 – Provozní rozvod Silnoproudu 
PS 14 – Měření a regulace  

 O prováděné konstrukci A9.1.2
 V této fázi bude staveniště připraveno pro provádění zakládání a dále betonářských prací na 
SO 404, SO 405, SO 406. Jde o podzemní vodotěsné železobetonové zásobníky, založené na 
železobetonových deskách a zhutněném štěrkovém polštáři. Tloušťka štěrkového polštáře se vzhledem 
k umístění stavby v blízkosti řeky doporučuje cca 600-900mm. 
SO 404 Aktivační nádrže:  
 tloušťka základové desky:  500 mm 
 tloušťka stěn:    200, 300, 350,800 mm 
 výška stěn:    4.5, 5.0, 5.2 m 
SO 405 Dosazovací nádrže: 
 tloušťka základové desky:  500 mm 
 tloušťka stěn:    250, 500 mm 
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 výška stěn:    7.1 m 
SO 406 Kalová čerpací stanice: 
 tloušťka základové desky:  400 mm 
 tloušťka stěn:    350 mm 
 výška stěn:    3.7 m 
 tloušťka stropu:   200 mm   
Beton pro provádění těchto objektů je navržena jako C30/37-XA2 Cl0,2 Dmax 16mm S3. Betonářská 
výztuž v konstrukcích je uvažována 10 505 R – což odpovídá dnešní B 500B. 

A9.2 Materiálu 

 Spotřeba  A9.2.1

 Doplňkový materiál A9.2.1.1
 Distanční vložky  - Motýlci 

      - Žebříky 
  
 Odbedňovací olej 

 
 Vázací drát 
 PUR-pěna 
 Lešenářská kostka 2x 
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 Hlavní materiál A9.2.1.2

Materiál 
Výpočet Vypočtená 

potřeba Mj Ztratné, 
prořez 

Skutečná 
potřeba Mj 

b l h 
Společný materiál 

Štěrkopískový polštář 33,75 16,45 0,75 416,39 m3 5% 437,21 m3 
Podkladní beton XC1 C8/10 32,75 15,45 0,10 50,60 m3 5% 53,13 m3 

SO 404 Aktivační nádrže 
Beton 30/37 XA2 Cl0,2 Dmax16mm S3 204,10 m3 5% 214,30 m3 

Základová deska 18,00 14,45 0,50 130,05 m3 
  

  
Stěny 0,20 12,00 4,50 10,80 m3 

  
  

  0,80 8,52 4,70 32,04 m3 
  

  
  0,20 12,40 4,70 11,66 m3 

  
  

  0,30 13,04 5,00 19,56 m3 
  

  
  0,35 74,24 5,20 135,12 m3       
Bednění základové desky                 

překližované desky 0,50 64,90 
 

32,45 m2 5% 34,07 m2 
desky 20/200 0,02 194,70 0,20 0,78 m3 5% 0,82 m3 

hranolky 80/100 0,08 64,90 0,10 0,52 m3 5% 0,55 m3 
Bednění stěn - dvoustranné                 

kruhové 
 

38,84 5,20 201,97 m2   
rovné 

 
Σ 457,40 m2   

  24,4 4,50 109,80 m2   
  20,92 4,70 98,32 m2   
  13,04 5,00 65,20 m2   
  35,4 5,20 184,08 m2   

Práce budou prováděné ze 2 sestav navržených pro provádění vždy 2 délek zaráz (1 krhuhové+1 rovné) 
1 sestava kruhová  9,71 5,20 50,49 m2 2ses 100,984 m2 

podporné prvky pro sestavu: 2x stabilizační stojka, kruhová šablona pro montáž bednění, spínací tyče 
1 sestava rovná 10,8 5,20 56,16 m2 2ses 112,32 m2 

podporné prvky pro sestavu: 2x stabilizační stojka, 4x zarovnávací závory, spínací tyče 
  

  

Výztuž B 500B objem betonu % vyz       53,71 t 
Základová deska 130,05 17% 22,11 t 

  
  

Stěny 197,51 16% 31,60 t       
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SO 405 Dosazovací nádrže 
Beton 30/37 XA2 Cl0,2 Dmax16mm S3 231,75 m3 5% 243,33 m3 

Základová deska 7,20 14,45 0,50 52,02 m3 
  

  
Stěny 0,25 55,30 2,20 30,42 m3 

  
  

  0,50 55,30 5,40 149,31 m3 
  

  
Bednění základové desky                 

překližované desky 
 

43,30 0,50 21,65 m2 5% 22,73 m2 
desky 20/200 0,02 129,90 0,20 0,52 m3 5% 0,55 m3 

hranolky 80/100 0,08 43,30 0,01 0,03 m3 5% 0,04 m3 
Bednění stěn dvoustranné                 

rovné 
 

Σ 179,73 
 

  
  0,25 55,30 2,20 30,42 m3   
  0,50 55,30 5,40 149,31 m3   

Práce budou prováděné ze 2x ze 2 sestav, ta aby bylo možné provádět zároveň dvě stěny naráz ve dvou záběrech 
Sestava rovná 7,2 2,70 19,44 m2 2ses 38,88 m2 

podporné prvky pro sestavu: 
2x stabilizační stojky, 4x zarovnávací závora, 
spínací tyče       

Výztuž B 500B       37,60 t 
  objem betonu % vyz 

   
  

Základová deska 52,02 17% 8,84 t 
  

  
Stěny 179,73 16% 28,76 t       

SO 406 Čerpací kalová stanice 
Beton 30/37 XA2 Cl0,2 Dmax16mm S3 88,82 m3 5% 93,26 m3 

Základová deska 4,70 14,45 0,40 27,17 m3 
  

  
Stěny 0,35 36,90 3,70 47,79 m3 

  
  

Stropní deska 4,70 14,75 0,20 13,87 m3       
Bednění základové desky                 

překližované desky 
 

38,30 0,40 15,32 m2 5% 16,09 m2 
desky 20/200 0,02 114,90 0,20 0,46 m3 5% 0,48 m3 

hranolky 80/100 0,08 38,30 0,01 0,03 m3 5% 0,03 m3 
Bednění stěn 2-stranné nosníkové                  

rovné 
   

  
  0,25 38,30 2,20 21,07 m2 5% 22,12 m2 

Sestava   6 2,20 13,20 m2       
Bednění stropu                 

překližované desky 4 13,75 55,00 m2 5% 57,75 m2 
nosníky GT20 sekundární 4,0m 

 
24,00 ks   

  primární 8,0m 
 

6,00 ks   
systémové stojky       30,00 ks       

Výztuž B 500B       14,62 t 
  objem betonu % vyz 

   
  

Základová deska 27,17 17% 4,62 t 
  

  
Stěny 47,79 16% 7,65 t 

  
  

Stropní deska 13,87 17% 2,36 t 
  

  
Celkem 

Beton 30/37 XA2 Cl0,2 Dmax16mm S3       550,89 m3 

Výztuž B 500B       105,93 t 



  

196 
 

 Doprava A9.2.2

  Primární  A9.2.2.1
Štěrk bude dovážen nákladními automobily a vykládán přímo do výkopové jámy, kde bude zpracováván 
rypadlo-nakladačem. Doprava armovací oceli a bednění bude zajištěno nákladními automobily, složeno 
automobily přímo na skládky daného materiálu, nebo za pomocí stacionárního jeřábu. Beton bude 
prováděn transport betonem, domíchávači a ukládán za pomocí bádie přímo do konstrukce stěn, nebo 
pomocí čerpadla do stěnových konstrukcí. Drobnější materiál bude dovážen menšími valníkovými vozy. 

  Sekundární A9.2.2.2
Bednění se bude v sestavených blocích přenášet za pomoci stacionárního jeřábu. Pro betonování 
desek bude použito čerpadla na beton, pro betonování stěn bude použita bádie. 

 Skladování A9.2.3
Ocel bude ukládána na skládce oceli, na dřevěných, nebo jiných podkladech. Bude svázaná v celcích, 
označena štítkem s váhou, počtem a označením prutu dle PD. Bednění skladované celcích po stejně 
rozměrných kusech uložených na plocho na sobě, musí být skladovány na pevném podkladu a použitý 
dřevěné nebo jiné podklady. K soudržnosti budou použity skladovací špunty. Maximálně výška 
skladování bednění nad sebou je 1,5m výšky. Veškerý drobný materiál bude skladován 
v uzamykatelném kontejneru v blízkosti sociálního zařízení staveniště. 

A9.3 Převzetí a připravenost pracoviště 
Převzetí pracoviště se uskuteční mezi dodavatelem zemních prací a následných betonářských prací 
a hlavním dodavatelem stavby. Při převzetí musí být na pracovišti: 
 - provedeny čerpací studně, dle dohody s hydrogeologem, osazena čerpadla, dále musí na 
 stavbě být stále připraveno náhradní čerpadlo  
 - skončeny veškeré výkopové práce. 
 - geologem přebrána a odzkoušená základová spára. 
 vše se zapíše do stavebního deníku dodavatele i subdodavatele. 

A9.4 Pracovní podmínky 

 Vybavenost staveniště A9.4.1
 Příjezdová cesta je bude kopírovat stávající příjezdovou cestu skrz areál JZD. Nutno tuto cestu 
smluvně ošetřit s předstihem před započetím prací. Příjezdová cesta je v současné době hliněná 
zpevněná, pro potřeby stavby je nezbytné, aby byla v celé délce vyspravena štěrkopískovou směsí 
vhodnou k použití k dočasným komunikacím. Staveniště bude rozděleno na dvě části. Část, ve které se 
nalézá celý areál budoucí ČOV a část, kde bude sociální a hygienické zařízení staveniště 
s parkovištěm. Hlavní část staveniště bude oplocena pletivem výšky min 1,8m a bude opatřeno 
uzamykatelnou branou. Hygienické zázemí je vyřešeno mobilní buňkou se záchody a sprchami. 
Kanalizační odtok z této buňky bude vyřešen pomocí odpadové podzemní jímky. Energie nutné pro 
staveništní provoz budou zajištěny SO 419 - Vodovodní přípojkou a SO 417 - Přípojkou VN 
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a trafostanice. Obě přípojky budou vyhotovené s předstihem před navazujícími pracemi na staveništi. 
Přípojka elektrické energie bude vyhotovena v celém rozsahu s kompletní dodávkou trafostanice. Pro 
účely staveniště bude osazen staveništní rozvaděč, který bude osazen v blízkosti staveništních buněk a 
bude vybaven měřením spotřeby el. energie a nouzovým vypínačem (tlačítko stop). Později bude na 
jeřábu osazen podružný rozvaděč s vodotěsnými zásuvkami. Rozvody po staveništi budou tvořeny 
závěsovými kabely, popřípadě podzemními vedeními (viz. výkres zařízení staveniště). Vodovodní 
přípojka bude vyhotovena po vodoměrnou šachtu umístěnou před branou budoucího areálu ČOV. 
V této šachtě bude osazen vodoměr staveniště, budou vyhotovený staveništní rozvody dle potřeby 
staveniště (viz. výkres zařízení staveniště). Dokončení přípojky bude provedeno v závislosti na postupu 
prací v areálu ČOV. 

 Obecné podmínky pro provádění prací a betonářských prací A9.4.2
Provádění betonáží bude možné pouze za příznivých povětrnostních podmínek. V případě špatného 
počasí (teplota prostředí nižší než -10°C), špatné viditelnosti (menší 30m), trvalé deště, nárazový vítr 
(při manipulaci se zavěšenými břemeny 8m/s, v jiných případech 11m/s), vysoká nebo naopak příliš 
nízká teplota, budou práce přerušeny a následně započaty po zlepšení povětrnostních podmínek. 
Pokud teplota při betonáži klesne pod 5°C, je nejúčinnějším opatřením ohřívání záměšové vody, 
v žádném případě nesmí teplota klesnout pod 0°C. Zhutněný beton nesmí být po dobu tvrdnutí 
vystaven nárazům, otřesům a jiným účinkům mechanického charakteru. Odkryté plochy betonu se 
chrání před působením slunečního záření, intenzivními větry a mrazem. Obvykle po 24 hodinách od 
zhutnění je možné začít povrch betonové konstrukce vlhčit (teplota nesmí klesnout pod 10°C). Povrch 
betonu proti vysychání se ochraňuje plachtami a fóliemi z plastických hmot. Před započetím bednících 
prací a betonáže proběhne instruktáž pracovníků, kterou zajišťuje dodavatel. 

A9.5 Personální obsazení 
Obsluha rýpadlo-nakladače -1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze rýpadlo-nakladače 
Obsluha vibračního válce -1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze vibračního válce  
Obsluha jeřábu   -1x strojník, kvalifikační průkaz k obsluze jeřábu 
     1x vazač, kvalifikační průkaz vazače 
Pracovní četa armování  -2x kvalifikovaný vedoucí čety, 2-5 pomocných pracovníků 
Pracovní četa bednění  -2x kvalifikovaný vedoucí čety, 3-5 pomocných pracovníků 
Pracovní četa betonování bádii -1x kvalifikovaný vedoucí čety, 1x kvalifikovaná obsluha vibrátoru, 
     3x obsluha bádie 
Pracovní četa pro betonáž -1x kvalifikovaný vedoucí čety, 1x kvalifikovaná obsluha vibrátoru, 2-5   
      pomocných pracovníků 
Řidiči autodoprav jsou navrhování jako subdodávka. 

A9.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Podrobnější popis viz část diplomové práce. A6 Návrh hlavních strojů a mechanizmů 
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 Velké A9.6.1
Jeřáb POTAIN MDT 98 
Auto domíchávač STETTER BASIX LINE AM 6 C 
Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 47 X 
Bádie na beton 1016l.10 

 Ruční A9.6.2
Motorová pila HUSQVARNA 236 
Stolová pila SCHEPPACH KE 70m 
Úhlová bruska NAREX ebu 23-24 C 
Vibrátor M 5 AFP 
Rotační laser RUGBY 50 LEICA 
Nivelační přístroj LEICA RUNNER 20 

 Osobní ochranné a pracovní pomůcky A9.6.3
Reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní rukavice, pracovní boty, ochranné brýle, pracovní oděv. 
 

A9.7 Pracovní postup 
Pracovní postup jednotlivých konstrukcí pro SO 404, SO 405, SO 406 je vyobrazen v podrobném 
harmonogramu objektů. Následující body popisují jednotlivé procesy provádění.  

 Provádění štěrkového polštáře A9.7.1
Rýpadlo-nakladačem bude štěrk rozvážen po ploše základové desky s přesahem až 1m. Štěrk bude 
hutněn vibračním válcem dle hutnícího standartu na požadovanou hodnotu tj. 300Kpa. Po dokončení 
polštáře je nutná statická zatěžovací zkouška na třech místech desky, případně další dynamické 
zkoušky v místech, kde se vyskytovala při výkopech nejvíce spodní voda a na místech s největší 
pravděpodobností výskytu hutnících chyb. 

 Podkladní beton A9.7.2
Podkladní beton nemůže být prováděn dříve, než bude zkouškou ověřena únosnost štěrkového 
polštáře. Podkladní beton bude proveden z betonu C8/10 XC1 v tloušťce 100mm a srovnáván vibrační 
latí do roviny dle nivelačního přístroje. Podkladní beton bude rozlíván do šířky dle štěrkového polštáře. 

 Základové desky A9.7.3
Bednění smí provádět jen kvalifikování pracovníci. Bednění základové desky bude provedeno jako 
jednostranné bednění z překližovaných desek (možno použít i systémové bednění). Bednění se bude 
rozpírat do bočních prahů pažících stěn jámy. Bednění se bude osazovat na geodetem vytyčené body, 
po osazení bednění bude provedená kontrola polohy, rovinnosti a pevnosti bednění. Základová deska 
může být rozšířena oproti PD o límec, na který se bude lépe osazovat bednění stěn. 
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Obrázek č. 9-1 Příklad bednění základové desky 

Do přebrané části bednění bude možno ukládat výztuž dle PD. Jako podkladové distanční prvky musí 
být použity podkladky z vláknobetonu, ty se kladou osově po 1250mm, toto opatření vychází 
z požadavku vodotěsnosti betonových konstrukcí. Pro boční distanční vložky budou použity vložky 
distanční tělíska z vláknobetonu (tzv. kameny či motýli). Po osazení výztuže se zkontroluje svázání, 
počty prutů, poloha, profily výpichů pro navazující stěny a výškové osazení. Do pracovní spáry mezi 
desku a stěny se bude vkládat těsnění proti tlakové vodě. 

 
Obrázek č. 9-2 Vláknobetonový distanční had, [66] 
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Obrázek č. 9-3 Distanční tělísko z vláknobetonu, [66] 

 
Obrázek č. 9-4 kombinovaný těsnící pás, [66] 

Základová deska se bude betonovat pomocí pumpy na beton (dostačující dosah 40m) betonem C30/37 
XA2 Cl0,2 Dmax16mm S3. Hutnění betonové směsi bude prováděno ponornými vibrátory. Bude se 
průběžně kontrolovat rovinnost desky a pevnost bednění. Při zalévání krajů těsnících plechů je nutné 
kontrolovat výšku zalití. Po betonáži je třeba beton ošetřovat minimálně 7 dní – bude prováděno 
položením geotextilie a jejím ošetřovaní vodou. 

 Provádění stěn  A9.7.4
Po technologické pauze a před započetím armování stěn bude na stavbu pozván geodet, který vytyčí 
veškeré vnější i vnitřní stěny obvodovými body, obloukové stěny budou vytyčeny 1 bodem na 1 metr 
délky stěny. Stěnové konstrukce mají maximální pracovní záběr cca 10m, proto je nutné vytvářet cíleně 
svislé pracovní spáry, které budou ochráněny těsnícím křížovým plechem. 
Armování kruhových stěn bude probíhat po provedení jedné strany bednění a dokončeno bude před 
zaklopením. Armování rovných stěn je možné vyvazovat dopředu, ale je nutné po zbudování jedné 
strany bednění pozorně zkontrolovat pozice. Armování bude probíhat dle PD a všech obecných a 
konstrukčních zásad. Do výšky 1,8 m budou stěny vyvazovány ze země, pro vyšší pruty budou vázány 
z pojízdných lešenářských kostek. Distanční vložky budou použity BTL (tzv. kameny či motýli). Po 
osazení výztuže se zkontroluje svázání, počty prutů, poloha a profily. Nutné také zkontrolovat osazení 
ocelových kotev pro navazující bednící práce v druhé výškové úrovni.    
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Bednění stěn bude prováděno systémovým oboustranným bedněním. Stabilizace bednění se bude 
provádět do ocelových nosníku pažení, nebo na vnitřní stranu betonových nádrží. Před zaklopením stěn 
bude nutné zkontrolovat polohu, počty a pevnost osazení tesařských konstrukcí pro prostupy (prostupy 
do ø100mm budou dodatečně vyvrtávány). Při přebrání bednění stěn bude kontrolována poloha, 
svislost, pevnost, stabilita, osazení těsnících plechů.  

 
 
Pro obvodové stěny je navržen beton C30/37 XA2 Cl0,2 Dmax16mm S3. Betonovat se bude za pomocí 
bádie a stacionárního jeřábu. Hutnění betonové směsi bude prováděno ponornými vibrátory. Maximální 
zhutnitelná vrstva je odvislá dle použitého vibrátoru, nesmí být více než 500mm. Během betonování 
bude průběžně kontrolována svislost a poloha bednění. Také po dobetonování bude zkontrolována 
svislost. Nivelačním přístrojem bude kontrolovaná výšková úroveň. Po odbednění betonu a jeho 
vytvrdnutí budou na obou stranách otvorů po distančních trubkách vkládány betonové kónusy lepené 
chemickým lepidlem. 
Ošetřování betonové směsi bude probíhat zaléváním betonu v bednění. Po odbednění stěn v době, kdy 
dosáhne jejich pevnost minimálně 70% návrhové pevnosti, bude beton pravidelně smáčen. Intervaly 
záleží na počasí během ošetřování. 

 Provádění stropní konstrukce A9.7.5
Stropní konstrukcí je železobetonová deska tl. 200 mm osazená na železobetonové stěny. Deska je 
zhotovena z betonu C30/37 XA2 Cl0,2 Dmax16mm S3. 
Bednění bude prováděno jako systémové Peri – skládající se ze stojek MULTIPROP, 2x křížově 
nosníku GT20 a překližek.  
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 9-5 Peri bednění rámové, nosníkové. [85]  
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Stropní deska bude betonovaná pomocí pumpy na beton (dostačující dosah 30m) betonem C30/37 XA2  
Cl0,2 Dmax16mm S3. Hutnění betonové směsi bude prováděno ponornými vibrátory. Bude se průběžně 
kontrolovat rovinnost desky, výška desky a pevnost bednění. Po betonáži je třeba beton ošetřovat 
minimálně 7 dní – bude prováděno položením geotextilie a jejím zalívání ošetřovací vodou. Částečné 
odbednění podhledu a odbednění obvodového límce je možné po nabití 70% pevnosti, přibližně po 7 
dnech. 

A9.8 Jakost a kontrola 
Podrobnější výpis kontrol viz část DP. A10 kontrolní a zkušební plán 

 Kontroly vstupní: A9.8.1
 kontrola projektové dokumentace 
 kontrola zemních zkoušek 
 kontrola základové spáry 
 kontrola materiálu - beton 
 kontrola materiálu - ocel 
 kontrola materiálu - bednění  

  Mezioperační kontroly:  A9.8.2
 Kontrola provedení štěrkového polštáře 
 Kontrola provedení podkladní vrstvy 
 Kontrola montáže bednění 
 Kontrola osazení výztuže 

Obrázek č. 9-6 Nosníkové bednění stropu 
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 Kontrola osazení těsnících prvků 
 Kontrola provádění betonáže 
 Kontrola ošetřování mladého betonu 
 Kontrola odbednění 

  Kontroly výstupní: A9.8.3
 Kontrola rozměrů konstrukce 
 Kontrola pevnosti betonu 

A9.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Dodavatel stavby zajistí, aby všechny materiály a prostředky použité na stavbě, měly platný certifikát. 
Rovněž je nutno se řídit pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy, ustanoveními 
ČSN a podnikovými normami. S těmito předpisy musí být seznámeni všichni odpovědní pracovníci 
zhotovitele. Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které 
se mohou prokázat příslušnou kvalifikací a osvědčením o proškolení pracovníků. Pracovníci, kteří 
nebudou proškoleni, nesmějí provádět žádnou činnost. Je povinností pracovníků dodržovat 
bezpečnostní předpisy a používat ochranné pomůcky. 
 
Veškeré stavební práce se musí bezpodmínečně řídit těmito zákony a nařízeními vlády: 

 Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci 

 Nařízení vlády č. 523/202 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

 Nařízení vlády 441/2001 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády 
č. 523/2002 Sb. 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 378/2008 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

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

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky 

 Zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
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Mimo zmíněných je nutno věnovat zvýšenou pozornost vypsaným kapitolám: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

- Příloha č. 1  
- I. Požadavky nezajištění staveniště 
- II. Zařízení pro rozvod energii 
- III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

- Příloha č. 2 
-I. Obecné požadavky na obsluhu stroj 
-V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
-VI. Čerpadla směsi a strojní omítání 
-IX. Vibrátory 
-XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
-XV. Přeprava strojů 

- Příloha č. 3 
 -I. Skladování a manipulace s materiálem  
 -VIII. Ruční přeprava zemin 
 -IX.1. Bednění 
 -IX.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
 -IX.3. Odbedňování 
 -X. Zednické práce 
 -XI. Montážní práce 
 

 Zákon č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
-  I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

Pro zajištění bezpečnosti budou všechny konstrukce opatřeny zábradlím ve výšce 1,1m. Dále pak bude 
v poloviční výšce umístěna druhá tyč zábradlí. U podlážky bude navazovat 10cm vysoká zarážka proti 
pádu předmětů z konstrukcí. Takto budou zajištěny všechny montážní plošiny a okraje u otvorů 
a volných konců. 

 
- II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

Při některých montážních úpravách budou pracovníci chráněni osobními sedáky a lany. Dále jako 
osobní ochranné pracovní pomůcky budou použity přilby, rukavice, ochranné brýle, svářečské kukly, 
reflexní vesty, pracovní oděvy, pracovní boty. 
 

-  III. Používání žebříků 
Je nutné dodržet minimální a maximální sklon od svislice (30-45°). 
 

-  IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
U podlážky bude navazovat 10cm vysoká zarážka proti pádu předmětů z konstrukcí. Takto budou 
zajištěny všechny montážní plošiny a okraje u otvorů a volných konců. 
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- V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

V místě práce ve výškách a v bezpečné zóně 1m se nesmí pohybovat žádné fyzické osoby. Toto bude 
označeno výstražnými cedulemi a bezpečnostní páskou. 
 

- VI. Práce na střeše 
Pracovníci budou na střeše chráněni obvodovým bedněním během provádění prací, nebo osobními 
ochrannými pomůckami. 
 

-  VIII. Shazování předmětů a materiálu 
Je přísně zakázáno shazovat materiál a předměty. Pro dopravu materiálu budou použity zdvihové 
plošiny, žebříky a autojeřáb. 
 

-  IX. Přerušení práce ve výškách 
V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečné práci ve výškách budou práce okamžitě přerušeny. Bude 
se tak dít zejména při nesplnění bodu 3 - pracovní podmínky. Dále při jakýchkoliv statických poruchách 
na stavbě, či pomocných konstrukcích 
 

- XI Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje  zaměstnancům  v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti  a  ochraně  
zdraví  při  práci  ve  výškách  a  nad volnou hloubkou. 
 
Zhotovitel stavebních prací má povinnost vést evidenci pracovníků od jejich nástupu až do odchodu 
z pracoviště a vybavit všechny osoby na staveništi ochrannými pracovními prostředky. Podmínky 
zajištění bezpečného provádění prací jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Dále je zhotovitel 
povinen vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a následně ověřovat jejich znalosti. 
Rovněž je povinen vést evidenci školení a zkoušek, odborné způsobilosti pracovníků a jejich zdravotní 
způsobilosti. 
 

 

A9.10 Ekologie 
Při realizaci betonových konstrukcí vznikají odpady, se kterými je třeba se vypořádat v souladu s 
předpisy: 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

 vyhlášky č. 381-384/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katalog odpadů, vyhláška o 
využívání a bezpečné zneškodnění odpadů) 

 vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů (Vyhláška č. 502/2004 Sb.) 
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Odpady likvidovat v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů. Povinností zhotovitele je 
uschovat doklady o předání odpadů do těchto provozoven pro případnou kontrolu. Během výstavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší případným pálením spalitelného odpadu. Lehký materiál musí 
být zajištěn proti odfouknutí. 

Klasifikace Název Zpracování 

12 01 13 Odpady ze svařování Skládka 

12 01 20 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující 
nebezpečné látky Skládka 

12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené 
pod 12 01 20 Skládka 

13 02 07 
Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové 
a mazací oleje Skládka 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta Skládka 

15 01 06 Směsné obaly Spalovna 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné Spalovna 

17 01 01 Beton Skládka 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu Skládka 

17 02 01 Dřevo Spalovna 

17 04 05 Železo a ocel Skládka 

17 04 07 Směsné kovy Skládka 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky Skládka 
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17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Skládka 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 
03 Skládka, Spalovna 

17 09 02 

Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící 
materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic 
obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) Skládka, Spalovna 

17 09 03 

Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné 
látky Skládka 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 Skládka 
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A10.1 Rozpis kontrol 
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A10.2 Popis provádění kontrol 

 Vstupní kontroly: A10.2.1
1. Kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. Projektová dokumentace musí 
být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace 
provádí stavbyvedoucí a provede zápis do stavebního deníku. Obsah PD dle zák. č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 

 Popis systému a materiálové řešení 
 Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
 Popis řešení specifických detailů 
 Výkaz výměr 
 Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 
 Výkres výztuže: půdorysy, řezy 
 Řešení prostupů atd. 

 
2. Kontrola zemních zkoušek 
Zkoušku provádí: specialista 
 Dle ČSN 736133 - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Pro zjištění 
tlakové únosnosti zemního tělesa se používají dvě základní polní zkoušky 

a) Statické zatěžovací zkoušky deskou 
b) Lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou HMP LFG  

Kontrolu dokumentu provádí: HSV, TDI 
 Kontrolujeme se dosažená minimální únosnost zeminy v porovnání s požadovanou hodnotou 
projektanta.  
 
3. Kontrola základové spáry  
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Kontrolujeme zejména: 

 Výškové a polohové vytyčení dle PD 
 Kontrolujeme začištění ZS 
 Kontrolujeme konzistenci podkladu 

 
4. Kontrola materiálu – beton 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
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 Dle ČSN EN 12350-1-7 – Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: 
Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
Kontrolujeme:  

 Dodací list  - čas výroby BS, čas dodání BS, specifikace BS (stupeň prostředí, konzistence, 
přísady, rychlost nárůstu pevnosti) – označení.  

 Atest betonárky  
 Množství BS 

Zkouška konzistence – Sednutí kužele 
Zkušební vzorek se odebere přibližně po 0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro 
zkoušku. Forma a podkladní deska se navlhči a položí na rovinou plochu, plní ve 3 vrstvách, každá cca 
1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se 
přebytečný beton odstraní, forma kužele se potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 
sekund. Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku. 

 
Obrázek č. 10-1 Sednutí kužele, [30] 

 
Odchylky ve zkoušce sednutí 

Určená hodnota mm ≤ 40 50 až 90 ≥ 100 

Tolerance v mm ± 10 ± 20 ± 30 
Obrázek č. 10-2 Tabulka tolerancí sednutí kužele, [30]  
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Obrázek č. 10-3 Tabulka hodnot sednutí kužele, [30] 
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5. Kontrola materiálu oceli 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí 
Dle ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí. 
 Kontrolujeme množství, druhy a ceny prutů, dle dodacích listů a odpovídající PD. Kontrolujeme 
atest dodávané oceli, pokud atest dodávané oceli odpovídá, nemusíme provádět žádné zkoušky. 
Svazky prutů musí být čitelně a řádně označeny štítkem s typem vložky, množstvím a vahou svazku. 
Kontroluje se kvalita popř. míra poškození. Skladování jednotlivých materiálů odpovídá podmínkám 
výrobců, vždy je ale nutno výztuže podkládat aby nedošlo k znehodnocení hlínou. Všechny dodací listy 
musí být archivovány. 
 
6. Kontrola materiálu - bednění 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 16370 – Provádění 
betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton 

 Kontrolujeme dodací list s objednacím.  
 Kontrolujeme množství a typy dovezeného materiálu dle dodacího listu. 
 Vizuálně kontrolujeme rovinnost, hladkost, neporušenost jednotlivých dílu. 

 

 Mezioperační kontroly A10.2.2
7. Kontrola provedení štěrkového polštáře 
Kontrolu provádí: HSV, S 
Dle ČSN 736133 - Návrh a provádění zemního tělesa 
Kontrola úpravy dna výkopů, na které má být vybudovaná zpevněná plocha, a horních ploch násypů 
musí být zhotovena s přesností mezních odchylek +/- 40 v mm od projektované výšky.  
 
8. Kontrola provedení podkladní vrstvy 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí, ČSN 13670-1- Provádění betonových konstrukcí. 
Kontrolujeme 

 Konzistenci 
 Množství 
 Způsob ukládání 
 Minimální tloušťka podkladní vrstvy, dle navazující konstrukce (beton min. 50mm) 
 Výškové a polohové uložení podkladní vrstvy v náhodných bodech 
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9. Kontrola montáže bednění 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Dle ČSN 206-1 Beton, Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. 
Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. ČSN 13670-1- Provádění betonových 
konstrukcí.. 
Kontrolujeme 

 Polohu a tvar dle PD, přeměřením pomocí pásma, či vizuálně dle bodů daných geodetem 
 Stabilitu, kontrolujeme pomocí síly – zjišťujeme pevnost proti rázům padajícího betonu 
 Rovinnost, pomocí vodováhy 
 Nanesení odbedňovacího oleje 
 Těsnost 

 
Obrázek č. 10-4 Dovolené odchylky, [29] 
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10. Kontrola osazení výztuže 
Kontrolu provádí: HSV, TDI, AD, AD-Konstrukční části 
Normy ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
Kontroluje: 

 Polohu a tvar dle PD, včetně počtů a druhů profilů, (kontrolujeme i příložky) 
 Kontrola úplnosti a celistvosti armokošů 
 Kontrola osazení do bednění a ukotvení ve správné poloze 
 Kontrola počtu a osazení výpichů výztuže na navazující konstrukce 
 Kontrola krytí vložek výztuže betonovou směsí 
 Kontrola počtů a velikosti distančních prvků 
 Kontrola pevnosti a způsobu vázaní prutů. 
 Kontrola svařování výztuží dle ČSN EN ISO 17660-1/2007 
 Kontrola čistoty (koroze, mastnota…)bez sněhu a námrazy 
 Kontrola povrchové teploty výztuže (min. 5°C) 

Odchylky 
Poloha jednotlivých prut výztuže, jejich vzájemná vzdálenost , mezi třmínky, mezi rozdělovací výztuží 
v jednom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot předepsaných v PD o více jak ±20% 
nejvíce však o 30mm. 
Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí překročit ± 30mm 
Odchylky os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí překročit ± 5mm při 
průměru prutů do 40mm a ± 10mm při průměru větším než 40mm  

 
11. Kontrola provádění betonáže 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Dle ČSN 730210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí. ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. Dle ČSN 206-1 
Beton. ČSN EN 12649+A1 - Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje. ČSN 73 1332 - Stanovení tuhnutí 
betonu 
Kontrolujeme 

 Konzistenci, sednutí kužele (ad. 4.) 
 Pevnost betonu v tlaku (ad 13.) 
 Množství, dle objednacího a dodacího listu 
 Způsob ukládání, nesmí se ukládat z výšky větší než 1,5m nad hladinou betonáže 
 Způsob hutnění – ponornými a příložnými vibrátory dodržovat hutnící předpisy výrobců. 
 Výškové a polohové uložení BS dle PD 
 Rovinnost a poloha bednění během a po ukládaní BS do bednění. Vlivem rázového zatížení by 

mohlo docházet k vybočení stěn či posunutí v základové spáře 
Kontrola tuhnutí betonu dle ČSN 73 1332 
-odebere se vzorek čistého betonu podle ČSN EN 12350-1, během delšího betonování odebíráme 
vzorek minimálně 3x, při betonáži více mixů odebíráme více. 
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-z tohoto vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany oka nevýše 
6,3mm). 
-po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota a teplota okolního prostředí, 
-pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem ve kterých se náležitě zhutní 
-formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl asi 10mm pod povrchem formy (aby bylo možné 
pipetou odsát z povrchu odlučovanou vodu) 
-k zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje víkem nebo vlhkou tkaninou 
-do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), která je 
potřebná k zatlačení válečku do hloubky 25mm za 10s; pro měření se používá nejprve váleček s tlačnou 
plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se zatlačuje váleček s menší plochou 25mm2  
-penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla (N) na jednotku plochy (mm2) 

 
12. Kontrola ošetřování mladého betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Dle ČSN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
Kontrolujeme: 

 Ošetřování  -     V době, kdy je beton v bednění, není potřeba jej zavlažovat 
- Po odbednění je beton třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu 

hydratačního tepla tj. minimálně 12 hodin, za předpokladu, že doba tuhnutí 
není delší než 5 hodin a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než 
5°C 

- Při snížení teplot pod hranici danou technologickým předpisem, běžně však 
5°C, je nutno beton udržovat v nejméně minimální teplotě. Používáme 
zahřívací stany, či přímé zahřívání betonu. 

- Větší plochy vystavené slunečnímu záření překrýváme vlhkou geo textilií. 
 
 
13. Kontrola odbednění 
Kontrolu provádí: HSV,PSV 
ČSN EN 206-1 Beton 
Kontrolujeme: 

 Pevnost betonu pro odbednění, dle Statika (běžně 70% krychelné pevnosti – měříme 
přenosným Schmidtovým kladivem 

 Sledujeme znečistění, poškrabání, porušení bednících dílců, pro další použití. 
 Porušení betonové konstrukce vlivem bednění (nerovností, přilnavostí, vadami bednění) 
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 Výstupní kontrola A10.2.3
14. Kontrola rozměrů a tvarů konstrukce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Dle ČSN 730210-1 – Pozemní stavby Tolerance – vyjadřování přesnosti rozměrů, Dle ČSN EN 13670 - 
Provádění betonových konstrukcí 
Kontrolujeme: 

 Přeměření polohy pásmem a vizuálně, kontrola dle PD 
 Svislosti a rovinnosti konstrukcí pomocí vodováhy, povolená odchylka 5mm na 2m 
 Úhly 
 Vizuální kontrola betonové konstrukce, jejího vzhledu jsou li požadovány určité vzhledové 

parametry (pohledové betony) sledujeme především velikost hnízd, nerovnosti. 
 

 
Obrázek č. 10-5 Tabulka geometrických toleranci I, [29]  
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Obrázek č. 10-6 Tabulka geometrických tolerancí II, [29] 

 
15. Kontrola pevnosti betonu 
Kontrolu provádí: Specialista 
Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles. 
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 150mm) a zhutní se (vibrátor, vibrační stůl, propichovací tyčí). Vzorek se řádně 
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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 minimálně 16 hodin a nejdéle 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. 

A10.3 ZKRATKY 
HSV- hlavní stavbyvedoucí, PSV- pomocný stavbyvedoucí, TDI- technicky dozor investora, AD- 
autorský dozor, S- specialista, SD- zápis do stavebního deníku, DL-dodací list, P-protokol, AO-atest 
ocelárny, PD –projektová dokumentace, SO stavební objekt. 
 

A10.4 SEZNAM NOREM A PŘEDPISŮ 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. a její novelizace - o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 137/1998 Sb. a její novelizace - o obecných technických požadavcích na výstavbu 

ČSN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, říjen 1988 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, únor 2010 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, září 2010 

ČSN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, duben 1986 

ČSN 73 0205Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, březen 1995 

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

leden 1993 

ČSN EN 12350-1-7 Zkouška čerstvého betonu – Části 1-7, listopad 2010 

ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, listopad 

2009 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 

ČSN EN 12649+A1 Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje – Bezpečnost, leden 2012 

ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, říjen 2001 
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A11.1 Krycí list rizik 
Vyhledávání rizik, zajišťování jejich příčin a zdrojů a opatření k jejich odstranění je provedeno dle 
metodiky "Výzkumného ústavu bezpečnosti práce" se sídlem v Praze. Metoda spočívá v bodování rizik 
odhadem a to podle toho, zda riziko může nastat, nebo nemůže nastat. Tím samým způsobem se 
hodnotí i možné následky ohrožení. 

Ve vyhodnocení závažnosti rizika jsou hodnoty bodů následující: 

 Pravděpodobnost ohrožení: P  

1.  Nepravděpodobná 

2.  Nahodilá 

3.  Pravděpodobná 

4.  Velmi pravděpodobná 

5.  Trvalá         

 Možné následky ohrožení: N     

1.  Poranění bez pracovní neschopnosti 

2.  Absenční úraz (s pracovní neschopností ) 

3.  Závažnější pracovní úraz vyžadující hospitalizaci 

4.  Závažný pracovní úraz s trvalými následky 

5.  Smrtelný úraz 

 

Pro ilustraci uvádím modelovou situaci: pokud je ve sloupci identifikace nebezpečí uveden text 
"zavalení, zasypání" a to ohodnoceno ve sloupci "P" 3 body, je toto nebezpečí pravděpodobné, pokud 
se neprovedou "Bezpečnostní opatření" uvedené v předposledním sloupci. 

 

Možné následky ohrožení "N", pokud se neprovedou "Bezpečnostní opatření" mohou sice skončit 
drobným poraněním, ale může dojít i ke smrtelnému úrazu. Je zde tedy uvedeno bodové hodnocení  5.  

 

Dle této tabulky musí postupovat, každý odpovědný pracovník (myšleno tím pracovník pověřený řízením 
práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat) tj. vedoucí projektu, předák skupiny 
pracovníků, při kontrole stavu pracoviště z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  
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Celkové hodnocení rizika "H" je stanoveno podle velikosti míry rizika dle následující tabulky 

R  =  P x N  

R - míra rizika   
H - 

hodnocení   opatření 
1 - 5 akceptovatelná 1 velmi nízká - 
6 - 10 přijatelná 2 nízká nápravné opatření 

11 - 15 nežádoucí 3 střední nápravné opatření 

16 - 20 velmi nežádoucí 4 vysoká 
bezpečnostní 

opatření 
21 - 25 nepřijatelná 5 velmi vysoká zastavení činnosti 

        

A11.2 Výpis rizik  
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A12.1 O stavbě a její konstrukci 
Zájmovou stavbou je nová Čistička odpadních vod v obci Kostelec u Jihlavy. Tato stavba je součástí 
projektu Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev a Kostelec u Jihlavy. Celý projekt řeší 
nový kanalizační systém v městysi Dolní Cerekev, přečerpání odpadních vod z Dolní Cerekve do 
Kostelce u Jihlavy, kanalizační systém v Kostelci u Jihlavy a čističku odpadních vod v Kostelci u Jihlavy. 
Čistička odpadních vod se nachází na severním konci obce Kostelec u Jihlavy, mezi řekou Jihlava 
a bývalým zemědělským družstvem. Celý areál ČOV se skládá z 22 stavebních objektů a 14 provozních 
souborů. Konstrukčně jsou objekty ČOV rozdělitelné na 2 typy stavebních objektů. Prvním jsou zděné 
objekty SO 402 mechanické předčištění, SO 403 Provozní objekt a nadzemní části a SO 406 Kalová 
čerpací stanice. Druhým typem jsou nádrže a jímky SO 404 Aktivační nádrže, SO 405 Dosazovací 
nádrže, SO 406 Kalová čerpací stanice. Dalšími stavebními objekty jsou převážně technické sítě 
a terénní a povrchové úpravy ploch.  
Objekty SO 402, SO 403 a nadzemní část SO 406. Objekty SO 402, SO 403 jsou spojeny v jeden 
ucelený celek na základových pásech z betonu prostého betonu. Tento návrh doporučuji přepočítat na 
základy ze ztraceného bednění. Tyto pasy vynášejí souvislou desku z vyztuženého betonu, která je 
spojena s obvodovým výztužným věncem. Nosný systém stěn je řešen z keramických příčně 
děrovaných s pery a drážkami určených pro jednovrstvé zdivo tloušťky 240 a 440mm. Obvodová stěna 
je zateplena minerální plstí v tl.100mm a obložena plechovým obkladem. Stropní konstrukce je řešena 
společně se střešní konstrukcí dřevěnými trámy a je navržena jako jednoplášťová pultová střecha 
s podhledy ze sádrokartonových desek. Materiálem střešní krytiny je titanzinkový plech. 
Objekty SO 401, SO 404, SO 405, SO 406, SO 408 jsou konstruovány jako podzemní železobetonové 
zásobníky, založené na železobetonových deskách. Příprava pro založení objektů na železobetonových 
deskách se doporučuje zhutněný polštář. Objekty SO 404, SO 405 a SO 406 jsou spojeny v jeden 
funkční celek a doporučuje se provádět je zároveň. Objekt SO406 je doplněn o železobetonový strop 
a dále o nadzemní část objektu z keramických cihel s dřevěnou střešní konstrukcí. 
Cílem strojní sestavy je určit pracovní stroje a osobní ochranné pomůcky, tak aby byl zaručen plynulý a 
bezpečný proces výstavby. Zde navržené stroje jsou optimálním řešením pro provádění dané 
konstrukce. Předepsané stroje jsou dány technickými parametry, které představují podmínky za kterých 
je stroj schopen řádně pracovat na tomto objektu v optimálním poměru čas výkon, cena. Jejich 
překročení nijak nebrání provádění, ale mohlo by vést ke zvýšení nákladů na výstavbu objektu. Naopak 
neúměrně snížení vlastností by mohly zapříčinit porušení plynulosti výstavby a jejímu následnému 
prodražení.  
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A12.2 Časové nasazení 
Jeřáb bude na stavbě požadován v době, kdy se budou provádět monolitické konstrukce všech 
stavebních objektů. Dále bude vypomáhat s výstavbu ostatních objektů. Časové nasazení tedy 
odpovídá době výstavbě objektů SO 401, SO 404, SO 405, SO 406, SO 408, SO 410. 

A12.3 Prvotní cenová analýza 
V následující tabulce je porovnáno nasazení typového autojeřábu a typového věžového jeřábu pro 
potřeby stavby. (ve výpočtu je zanedbána rozlišná spotřeba el. energie)  
 

Porovnání cen autojeřáb věžový jeřáb 

Typ stroje GROOVE GMK 2035 LIEBHERR 110 EC-B 6 

Pronájem 1 650Kč/hod 
 

 

8*20=160 hodin 
60 000Kč/měsíc 

tedy 264 000Kč/měsíčně 

Doprava 12 000 Kč 40 000 Kč 

Montáž 0 Kč 30 000 Kč 

Demontáž 0 Kč 30 000 Kč 

Doprava zpět 12 000 Kč 40 000 Kč 

Revize el + zz 0 Kč 7 500 Kč 

Projekt podloží 5 000 Kč 5 000 Kč 

Jeřábník 0 Kč 240Kč x160hod=38 400Kč 

CELKEM (7 měsíců) 1 877 000 Kč 841 300 Kč 

 
Vyhodnocení: 
Z předběžného propočtu nákladů na zvedací mechanismy jasně vyplývá ekonomická výhodnost 
věžového jeřábu. Tato varianta bude i vzhledem k náročnosti na prostor a efektivnosti při provádění 
výhodnější variantou. 
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A12.4 Požadavky a jejich popis 
- Horní či dolní otoč, není vzhledem k dostatku místa v okolí umístění jeřábu rozhodující. 
- Výška jeřábu pod hák min 20m 
- Délka výložníku 40m bude dostačující pro obsluhu veškerých betonovaných konstrukcí. 
- Kritická břemena: 

 Bádie s betonovou směsí a obsluhou (450+1875+100 = 2 425kg) 
 Bednění Peri Vario GT24 (2,7 x 2,4m = 308kg * 6 = 1 848 kg ) 

A12.5 Umístění 
Umístění věžového jeřábu na staveništi je v souladu s doporučenými postupovými vzdálenostmi dle 
obrázku. Umístění jeřábu je patrné z Přílohy B.A5.01 - Zařízení staveniště 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek č. 12-1 Bezpečnostní prostory jeřábu, [1] 
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A12.6 Výběr věžového jeřábu 

 Varianta A A12.6.1
Věžová jeřáb MB 1043 s horní otočí splňující požadavky 
únosnost na 40m – 2,5t 
výška pod hák max. 60m při celkové výšce jeřábu 70,8m 

 
Obrázek č. 12-2 Jeřáb MB 1043, [55] 
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 Varianta B A12.6.2
Věžový jeřáb POTAIN GTMR 386 B splňující požadavky 
únosnost na konci 50m výložníku 1,5 t 
únosnost na 40m – 2,75t 
výška pod hák 26m při celkové výšce jeřábu 32,7m 

 
Obrázek č. 12-3 Jeřáb Potain MDT 98, [77] 
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 Varianta C A12.6.3
Věžový jeřáb LIEBHERR 110 ECB s horní otočí splňující požadavky 
únosnost na 37,5m – 3t 
výška pod hák 55m 

 

 
Obrázek č. 12-4 Jeřáb Liebherr 110 ECB, [63] 



  

245 
 

A12.7 Finanční analýza 
Název jeřábu MB 1043 POTAIN GTMR 386 B LIEBHERR 1100 ECB 

Činnosti/ 
činitele 

cena 
měsíců
/kusů 

celkem cena 
měsíců
/kusů 

celkem cena 
měsíců
/kusů 

celkem 

Měsíční 
nájemné 

45 000 7 315 000 49 000 7 343 000 60 000  7 420 000  

Doprava na 
stavbu 

45 000 1 45 000 20 000 1 20 000 40 000  1 40 000  

Montáž 35 000  1 35 000 15 000 1 15 000 30 000  1 30 000  

Demontáž 35 000  1 35 000 10 000 1 10 000 20 000  1 20 000 

Odvoz jeřábu 45 000  1 45 000 20 000 1 20 000 40 000  1 40 000 

Revize stroje 
+ elektro 

8 600  1 8 600 6 000 1 6 000 7 500  1 7 500 

projekt 
podloží 6 000 1 6 000  4 500  1 4 500  5 000  1 5 000 

Pojištění 
stroje 
měsíčně 

3 500 7 24 500  v ceně  -  v ceně  v ceně  -  v ceně  

jeřábník 
měsíčně 

38 400 7 268 800  38 400 7 268 800 38 400  7 268 800  

celkem cena 
bez DPH 782 900 Kč 687 300 Kč 831 300 Kč 

 
Výběr věžového jeřábu 
Výběr Varianty B - Věžový jeřáb POTAIN GTMR 386B vyhovuje dle ekonomických a technických 
hledisek. 

A12.8 Detail usazení jeřábu 
Stabilní věžový jeřáb bude usazen dle požadavků výrobce. Bude provedeno statické posouzení a návrh 
založení jeřábu. S přetížením zeminy od jeřábu bude třeba zohlednit při statickém návrhu pažících stěn 
objektu SO 401. Předběžný návrh je vyštěrkování lože, provedení cementové zálivky, osazení 
betonových silničních panelů tl.250mm na něž bude osazena konstrukce jeřábu. Dále jeřáb bude 
uzemněn. Přívod elektrické energie bude zabezpečen z rozvodné skříně volně loženým kabelem, 
v místech, kde dochází ke křížení s komunikací, bude kabel náležitě ochráněn proti poničení (zasypání 
zeminou, kabel žlaby).  
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A12.9 Doprava 
S ohledem na přepravní rozměry jeřábu je trasa návozu jeřábu naplánována přes město Jihlava, které 
leží na téměř na dálnici D1. Trasa je zobrazena na mapkách níže. 

 
 

 
Obrázek č. 12-7 Mapa kriticých míst II, [53] 

Na zobrazených mapách jsou viditelná tři kritická místa návozu jeřábu. 

Obrázek č. 12-5 Usazení jeřábu Potain MDT 98, [77] 

Obrázek č. 12-6 Mapa kritických míst, [53] 
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 Kritické místo 1. A12.9.1
Jde o tunel na silničním průtahu skrze město Jihlava. Povolená výška průjezdu tunelu 4,3m. Přepravní 
výška jeřábu je 4,0m. 

 
Obrázek č. 12-8 Kritické místo 1, [54] 

 

 
Obrázek č. 12-9 Přepravní rozměry jeřábu, [77] 
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 Kritické místo 2. A12.9.2
Jedná se o nájezd z obchvatu Jihlavy, silnice č. 38 na silnici č. 602 směrem na Kostelec. Poloměr 
zatáčky je cca 20m, dostatečný pro průjezd jeřábu. 

 
Obrázek č. 12-10 Kritické místo 2, [53] 

 Kritické místo 3. A12.9.3
Jde o vjezdovou bránu do areálu JZD. Vzhledem k nedostatečným poloměrům pro přímý nájezd 
jeřábové soupravy, bude souprava nucena do vjezdu areálu nacouvat a dále pokračovat přímo na 
staveniště. Viz náčrtek na fotografii. 

 
Obrázek č. 12-11 Kritické místo 3, [53] 
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A12.10 Montáž a demontáž jeřábu 
Postup montáže a demontáže bude provádět dodavatel jeřábu. Montáž i demontáž bude probíhat dle 
pokynů výrobce a za přítomnosti pověřeného vedoucího pracovníka. Všichni zúčastnění pracovníci 
budou seznámeni s postupem montáže a demontáže věžového jeřábu, s BOZP a s možnými riziky, 
které vznikají při této činnosti. Předpokládá se, že podmínkou montážní firmy bude, že v době montáže 
nebude na pracovišti jiní pracovníci než firmy provádějící montáž, či demontáž jeřábu. 
Pro montáž bude připravena plocha o rozměrech 5,5 x 5,5m pro postavení jeřábu. Dále bude 
připravena manipulační plocha pro návoz jeřábu a dostatečná plocha pro manipulaci se závažími 
jeřábu. Jeřáb je samo stavěcí potřebný prostor bude zajištěn, dle náčrtku. 

 
Obrázek č. 12-12 Montážní schéma jeřábu, [77] 

A12.11 Systém bezpečné práce při obsluze zvedacího zařízení 
Systém bezpečné práce při obsluze zvedacího zařízení je zpracován v souladu s ČSN ISO 12480-1 
Jeřáby - Bezpečné užívání, současně s ohledem na zákoník práce. Snahou je zajistit maximálně 
bezpečný provoz zvedacího zařízení. 

 Charakteristika pracoviště A12.11.1
Staveniště je plotem ohraničený prostor, který je patřičně označen náležitými značkami. Staveniště je 
opatřeno všemi potřebnými přípojkami, příjezdovými komunikacemi a prostor pro umístění zvedacího 
zařízení bude zabezpečen proti vniku neoprávněných osob. Součástí vybavení pracoviště bubou 
dostupné a uskladněné prostředky pro uchopení a zavěšení břemen během realizace výstavby. 

 Zajištění kompetentních osob A12.11.2

 Vedoucí pracoviště A12.11.2.1
Zodpovídá za organizaci a řízení provozu zvedacího zařízení. 
Zajišťuje, aby byly určeny kompetentní osoby k obsluze zvedacího zařízení a manipulaci s břemeny. 
Zajišťuje dozor nad bezpečným provozováním zvedacího zařízení dle předpisů. 
Pověřená osoba má pravomoc zastavit provoz kdykoli zjistí, že další provoz zvedacího zařízení by mohl 
ohrozit bezpečnost. 
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 Jeřábník A12.11.2.2
Povinnosti: 

 Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání zvedacího zařízení v souladu s požadavky 
výrobce, při dodržení systému bezpečnosti práce. 

 Jeřábník se vždy musí řídit pokyny vazače (signalisty), který musí být zřetelně označen. 
Jedinou výjimkou je, když dostane v případě nebezpečí znamení „Stůj“ od jiné osoby. 

Minimální požadavky: 
 starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro 

účely zácviku 
 zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch a reakce 
 fyzicky schopen ovládat jeřáb 
 schopen odhadnout výšku, vzdálenost a průjezdnost 
 vyškolen pro konkrétní typ jeřábu a musí mít dostatečné znalosti o jeřábu, jeho ovládání 

a bezpečnostních zařízeních 
 kompetentní ve vázání a zavěšování břemen a znalosti dorozumívacích znamení 
 seznámený s hasicími přístroji na jeřábu a jejich používáním 
 musí mít příslušné oprávnění k obsluze jeřábu. 

 

 Vazač A12.11.2.3
Povinnosti: 

 Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene a za použití vhodných příslušenství pro 
zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. 

 Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání břemene více 
než jeden vazač, má tuto odpovědnost jeden z nich v závislosti na jejich poloze vůči jeřábu. 

 Nevidí-li jeřábník na vazače, je nutno použít signalisty, který přenáší pokyny vazače jeřábníkovi. 
Rovněž je možno použít pro přenos akustických nebo vizuálních signálů. 

 Je-li nutno v průběhu provozu jeřábu přenést zodpovědnost za navádění jeřábu a břemene na 
jinou kompetentní osobu, je vazač povinen zřetelně signalizovat jeřábníkovi, že došlo 
k přenesení odpovědnosti a na určitou osobu. Jeřábník a nově určená osoba jsou povinni 
zřetelně signalizovat, že akceptují změnu odpovědnosti. 

 
Minimální požadavky: 

 starší 18 let, mladší osoba může pracovat pod přímým dozorem kompetentní osoby pouze pro 
účely zácviku, 

 zdravotně způsobilý s důrazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost, 
 fyzicky schopen manipulovat s příslušenstvím pro zdvihání, 
 schopen určit hmotnost a těžiště břemene, vzdálenost, výšku a průjezdnost, 
 v příslušném rozsahu zaškolen ve způsobech vázání či zavěšování, 
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 schopen zvolit příslušenství pro zdvihání vhodné pro přepravované břemeno, 
 zaškolen ve znalosti dorozumívacích znamení a jejich používáním, 
 schopen dávat přesné a zřetelné slovní pokyny v případě použití akustických zařízení a musí 

být schopen je ovládat, 
 schopen zahájit a řídit bezpečně pohyby jeřábu a břemene, 
 musí mít příslušné oprávnění k vázání a zavěšování břemen. 

 Zakázané manipulace při obsluze jeřábů a přepravě břemen A12.11.3
Je zakázáno:  
- Najíždět na bezpečnostní koncové vypínače s výjimkou jejich přezkoušení. 
- Pracovat se zvedacím zařízením při vyřazených nebo nesprávně seřízených bezpečnostních 
zařízeních jako jsou koncové vypínače, zátěžové pojistky apod. bez souhlasu provozního nebo 
revizního technika a náhradních opatřeních. 
- Vytahovat násilně vázací nebo závěsné prostředky ze spod zavěšeného břemena. 
- Šikmým tahem lana posunovat vozidla, vláčet břemena po zemi nebo je obracet, pokud zvedací 
zařízení není k tomu uzpůsobeno. 
- Pokračovat v provozu, utvoří-li se na laně smyčka nebo se lano vysmekne z drážek bubnu nebo 
kladky. 
- Vyřazovat z funkce bezpečnostní zařízení s výjimkou jejich funkčního přezkoušení nebo případů 
schválených břemen provozním nebo revizním technikem zvedacího zařízení. 
- Zvedat břemena o hmotnosti převyšující nosnost zvedacího zařízení s výjimkou zkušebních břemen 
a případů schválených provozním nebo revizním technikem zvedacího zařízení. Obracet břemena 
o hmotnosti převyšující nosnost zvedacího zařízení. 
- Zvedat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, pokud nelze spolehlivě zjistit sílu k tomu potřebnou 
- nesmí nastat ohrožení bezpečnosti nebo poškození zvedacího zařízení. 
- Ovládat zvedací zařízení tak, že se způsobí nadměrné rozhoupání břemene. 
- Opustit zvedací zařízení při zapnutém pohonu, zavěšeném břemenu na háku po skončení směny 
nebo v pracovních přestávkách.  
- Pracovat se zvedacím zařízením v blízkosti ochranných pásem elektrického venkovního vedení bez 
signalizačního bezpečnostního při zapnutém pohonu zařízení či náhradních opatření, provádět jakékoliv 
práce na zvedacím zařízení  
- Přepravovat osoby na háku nebo zavěšeném břemeni. 
- Přepravovat břemena nad pracujícími nebo v jejich nebezpečné blízkosti, nad pohybujícími se 
dopravními prostředky. Otáčet výložníky jeřábů do společného prostoru bez náležitého zajištění. 
- Pít alkoholické nápoje nebo provádět činnosti, které nesouvisí s prací jeřábníka a mohou ohrozit 
bezpečnost práce nebo provozu.. 

 Zakázané manipulace pro vázání a zavěšování břemen A12.11.4
Je zakázáno: 
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- Používat vadné nebo nevyhovující prostředky pro vázání a zavěšování, prostředky, které nejsou 
označeny dovoleným zatížením nebo které nebyly schváleny revizním nebo provozním technikem 
zvedacího zařízení. 
- Vázat břemena pro šikmý tah nebo dávat pokyny pro vláčení břemen a posunování vozidel, pokud 
zdvihací zařízení není pro tento účel konstruované. Nesmí nastat nebezpečí poškození ZZ nebo 
ohrožení bezpečnosti. 
- Přetěžovat vázací a závěsné prostředky. 
- Vázat nebo zavěšovat dopravní bedny, rošty apod., které jsou navršeny materiálem nad okraj - též 
sádky nebo palety se stavebním materiálem, který není řádně zajištěn proti pádu. 
- Vázat a zavěšovat břemena neznámé hmotnosti nebo břemena převyšující svojí hmotností nosnost 
zdvihacího zařízení s výjimkou zkušebních břemen a případů schválených revizním nebo provozním 
technikem zvedacího zařízení. Vazač se musí řídit diagramem nosnosti zejména u zvedacího zařízení 
s proměnným vyložením (jeřáby s kyvným nebo teleskopickým výložníkem). 
- Vázat nebo zavěšovat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá pokud není možno zjistit sílu 
potřebnou k jejich uvolnění. 
- Vázat břemena přes ostré hrany bez podložení. 
- Upravovat jakýmkoliv způsobem hák nebo zavěšovat břemeno na dvojitý hák jednostranně. 
- Zavěšovat na hák, nebo vzájemně do sebe, více vázacích nebo závěsných prostředků, než je 
k uvázání nebo zavěšení zapotřebí, křížit je při vkládání do háku nebo je zavěšovat na jeho špičku. 
- Zavěšovat nebo se stavět na břemeno pro udržení jeho rovnováhy. 
- Nechávat břemeno zavěšené v době pracovního klidu nebo v pracovních přestávkách, nelze-li 
z jakýchkoliv důvodů břemeno spustit, nesmí se vazač vzdálit a musí dbát, aby se nikdo pod břemenem 
nebo v jeho nebezpečné blízkosti nepohyboval ani nezdržoval. 

 Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při užívání jeřábu A12.11.5
Jedná se o osoby, které nepracují v blízkosti zvedacího zařízení, ale mohou se do jeho blízkosti dostat 
(pracovníci z jiných středisek, dodavatelské firmy, pracovní návštěvy atd.). Tyto osoby musí být 
pověřenou osobou seznámeny s výstražnými znameními, se zákazy pohybu v místech, kde se 
pohybují. O seznámení musí být vyhotoven zápis a ten musí být uložen u vedoucího pracoviště. 

 Zajištění komunikačního systému A12.11.6
Pro komunikaci mezi vazačem a jeřábníkem se užívá ruční signalizace podle povelů uvedených 
v příloze Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů. V případě, že není zaručena přímá viditelnost mez spolupracujícími subjekty, určí 
vedoucí pracoviště technické prostředky pro zajištění přenosu signálu. 
Je třeba dodržovat tyto zásady: 

 pro účely komunikace musí být použito jen omezeného počtu signálů. 
 signály musí být zřetelně odlišné, aby nedošlo k nedorozumění, 
 signály rukou je možno použít pouze v případech, kdy podmínky prostředí umožňují zřetelnou 

komunikaci mezi vazačem a jeřábníkem, 
 signály rukou musí být co nejpodobnější intuitivním pohybům, 
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V případě akustických nebo vizuálních zařízení musí být použitá komunikační zařízení takového 
charakteru, aby si jeřábník okamžitě uvědomil případnou poruchu těchto zařízení a mohl včas zastavit 
pohyb jeřábu. 

 Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty A12.11.7
V případě provádění prací se zvedacím zařízení, kontrol, inspekcí a revizí zvedacího zařízení 
dodavatelskými firmami, musí být sepsána smlouva o provedení těchto prací a ta musí obsahovat. 
Vazači dodavatele musí mít platné oprávnění pro vázání a zavěšování břemen a v průkaze musí být 
uvedeny vázací prostředky, se kterými byli seznámeni a pouze tyto smějí při práci používat. 
Ve smlouvě musí být uvedeno, kdo zodpovídá za bezpečnost práce pracovníků. 
Musí být určen prostor, ve kterém se mohou zaměstnanci dodavatelské firmy pohybovat. 
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A13.1 Položkový rozpočet stavby 
Rozpočet je určen pouze pro SO 402,403. Rozpočet je zpracován v míře možné dle projektové 
dokumentace mně poskytnuté. Zahrnuje veškeré důležité stavební položky včetně přesunů hmot. Práce 
PSV jsou obsaženy v míře dohledatelné v PD. Formou R položek jsou do položkového rozpočtu vloženy 
orientační ceny za práce na ZTI, vzduchotechniky a na elektroinstalaci, které nejsou součásti mě 
předané PD.  
Rozpočet jsem zpracoval v programu BUILD-power společnosti RTS sídlící v Brně. 
  



  

258 
 

 
  



  

259 
 



  

260 
 



  

261 
 



  

262 
 



  

263 
 



  

264 
 



  

265 
 



  

266 
 



  

267 
 



  

268 
 



  

269 
 



  

270 
 



  

271 
 



  

272 
 



  

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
 

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUTION 
MANAGEMENT 
 
 

ČOV KOSTELEC U JIHLAVY - STAVEBNĚ 
TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
WWTP KOSTELEC U JIHLAVY - CONSTRUCTIVE-TECHNOLOGICAL PROJECT 

A14 JINÉ ZADÁNÍ: ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ 
STAVBY 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. IVO ROTREKL  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 



  

274 
 

BRNO 2014  

 JINÉ ZADÁNÍ: ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN CELÉ STAVBY A14
OBSAH: 

A14.1 Časový harmonogram ........................................................................................................... 275 

A14.2 Funkční diagram .................................................................................................................... 275 

PŘÍLOHY 
 B.A14.01 Časový plán projektu 
 B.A14.02 Finanční plán projektu 
 B.A14.03 Strukturální plán projektu 
  



  

275 
 

A14.1 Časový harmonogram 
Časový a finanční plán celého projektu uvádí celkovou délku trvání a rozdělení nákladů na realizaci 
projektu od definování investičního záměru až po předání stavby do užívání. Je vyhotoven ve čtvrtletích 
roku. Součástí plánu je i přehledný pěti úrovňový strukturální plán projektu s definováním jednotlivých 
činností a oceněním cenami. Součástí je funkční diagram odpovědnosti jednotlivých účastníků 
výstavbového procesu. 
Přílohy zpracovány v programu MS Excel a Project. 
 
PŘÍLOHY: 
B.A14.01… Časový plán projektu 
B.A14.02… Finanční plán projektu 
B.A14.03… Strukturální plán projektu 
 

A14.2 Funkční diagram 
Funkční diagram se snaží zachytit odpovědnost přímých myšlených účastníků výstavby v přehledné 
tabulce. Zkratky z tabulky značí: 
 Z …Odpovědný zpracovatel, ten kdo realizuje a kompletuje 
 S …Ten kdo spolupracuje 
 Ř …Ten kdo zadává, řídí a kontroluje   
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Závěr 
 
Úkolem diplomové bylo komplexně zpracovat nejdůležitější části stavebně technologického projektu pro 
výstavbu ČOV. Tyto částí jsem zpracovával na základě informací, které bylo možné vyčíst z veřejných 
informačních zdrojů a z mě předané projektové dokumentace. 

Vezmeme-li si jednotlivé kapitoly, pak díky vypracovaným časovým plánům různých úrovní získáváme 
přehled o náročnosti projektu v čase. Na základě časových plánů jsou vypracované plány finanční, které 
podávají přehled o toku finančních prostředků, jak pro dodavatele stavby, tak pro investora. 
Zpracováním příloh zařízení staveniště, technologická studie, technologický předpis a návrh strojní 
sestavy dostává výstavba jasný obrys i z hlediska technického a technologického. 

Během diplomové práce jsem se snažil dodržet podmínky pro zajištění kvality prací, nekonfliktnosti s 
bezpečnostními předpisy, ochranu životního prostředí a dodržení všech zákonů spjatých s výstavbovým 
procesem  

Práci by bylo vhodné rozšířit o další části, namátkou plán BOZP, technologické předpisy všech zbylých 
činností potřebných ke kompletní realizaci zakázky, smluvní zajištění mezi všemi účastníky výstavby a 
jiné. 
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