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Abstrakt�

Diplomová práce �eší stavebn� technologický projekt, který se zabývá zpracováním 

podklad�, dokumentace a technologických postup� pro realizaci rekonstrukce a 

p�ístavby M�stského muzea v �eské T�ebové. Práce obsahuje stavebn� technologickou 

studii, posouzení širších vztah� dopravních tras, �asový a finan�ní plán, projekt za�ízení 

staveništ�, návrh hlavních stavebních stroj� a mechanism�, technologické p�edpisy pro 

zemní práce a mikropilotáž, kontrolní a zkušební plán kvality pro zemní práce a 

mikropilotáž, bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci a položkový rozpo�et. �
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Abstract�

Master thesis solves construction and technological project which deals with data 

processing, documentation and technological processes of building reconstruction and 

extension realization in Muzeum of �eská T�ebová. The work contains technological 

building study, assessment of relationships to the wider transportation routes, time and 

financial plan, building-site organization project, design of the main building machines 

and mechanisms, technological prescriptions for excavation work and micropile 

injection, occupational safety and health protection management, project calculation 

budget.  
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ÚVOD 

Diplomová práce pojednává o stavebn� technologické studii rekonstrukce a p�ístavby 

M�stského muzea v �eské T�ebové.  

Jedná se o novostavbu do proluky �.p. 10 s jedním neúplným podzemním a t�emi 

nadzemními podlažími. Výška objektu je 7,52 m a bude založen na pasových základech, 

p�i �emž je nutné podchycení základové konstrukce stávající budovy muzea. Obvodové 

zdivo je navrženo z cihelných blok�, vnit�ní nosné konstrukce (kolem schodiš	) bude 

rovn�ž z cihelných blok�. Stropy jsou uvažovány železobetonové. Konstrukci krovu 

tvo�í v podstat� vaznicová soustava. Krytina nad zatepleným podkrovím je plechová 

s odv�trávanou vzduchovou mezerou. Vnit�ní d�lící p�í�ky zd�né, omítky štukové, 

ur�ená �ást keramický obklad. 

Dále se zde �eší rekonstrukce historické dvoupodlažní budovy �.p. 11, jež je ukázkou 

klasicistního domu s reprezentativním pr��elím a mohutným štítem iluzivn�

vytvá�ejícím t�etí podlaží v místech podkroví. Zdivo je masivní kamenné, �ást strop� je 

klenutých, zbytek byl v minulosti proveden nov� a tvo�í jej zmonolitn�né keramické 

dílce na ocelových válcovaných nosnících. Podlaží jsou propojena dvouramenným 

kamenným schodišt�m bez mezipodesty. P�vodní st�ešní konstrukce je upravena 

s ohledem na p�dní vestavbu. V rámci úprav nebude m�n�n konstruk�ní systém ani 

nebude zasahováno významn�ji do nosných konstrukcí (pouze budou z�ízeny pr�chody 

do sousedního objektu. Vliv nových konstrukcí jednozna�n� vyvolávají pot�ebu 

statického zajišt�ní stávající konstrukce. Týká se to zejména snížení základové spáry 

sm�rem k objektu �.p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách (zachycení 

vodorovných sil)., toto zajišt�ní sepnutím není v tomto dokumentu �ešeno. Budou 

obnoveny vnit�ní a vn�jší povrchy, podlahy, vym�n�ny m�íže z p�edchozích úprav a 

provedeno restaurování ur�ených prvk� dle stavebn� historického pr�zkumu. Jedná se 

hlavn� o dochované kamenné prvky, kdy chyb�jící budou nahrazeny replikami. 

Také bude provedena nov� zbudovaná venkovní expozice, která v této práci není 

�ešena. Jedná se o pavilon velorex�, umíst�ný v zahrad� s velkoplošnými dvojit�

zasklenými okny ve form� výkladc�. Jednopodlažní budova bez podsklepení bude 

vyzd�na z cihelných blok� na betonových pasových základech. Vn�jší povrch obložen 

cihelnými pásky imitujícími spárové zdivo. Zast�ešení nízkospádovou jednopláš	ovou 

st�echou, kde krytina bude plechová na bedn�ní.  



���

�

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

  

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
�ÍZENÍ STAVEB

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

1.  STAVEBN� TECHNOLOGICKÁ STUDIE - 
REKONSTRUKCE A P�ÍSTAVBA M�STSKÉHO MUZEA �ESKÁ T�EBOVÁ

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   BC. LENKA STRNADOVÁ
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               ING. MGR. JI�Í ŠLANHOF, PH.D.
SUPERVISOR

BRNO 2014



���

�

OBSAH: 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB�

2. �LEN�NÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

3. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU 

3.1. ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ 

3.2. STAVEBN� TECHNICKÉ �EŠENÍ 

3.3. ROZD�LENÍ NA HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY 

3.3.1. HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

3.3.2. HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

3.3.2. DOKON�OVACÍ PRÁCE 

4. POPIS STAVENIŠT�

4.1. PROVEDENÉ PR�ZKUMY A D�SLEDKY VYPLÝVAJÍCÍ PRO 

NÁVRH STAVBY 

4.1.1. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PR�ZKUM 

4.1.2. RADONOVÝ PR�ZKUM 

5. NAPOJENÍ STAVENIŠT� NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 



���

�

1. Základní údaje o stavb�

Identifika�ní údaje investora: 

Investor : M�sto �eská T�ebová, Staré nám�stí 78, 560 02 �eská T�ebová 

  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta m�sta 

  Telefon: 465500114 

  I�O:  278653 

Projektant : KIP spol.s r.o. Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl 

  Oprávn�ní:  

  živnostenský list firmy �.j.ŽU/96/VP-090ev.�.360900-2275-01 

  autoriza�ní oprávn�ní Ing. Jan Gabrhel; �KAIT – 0600113 

  obory: IH00 – požární bezpe�nost staveb; IP00 – pozemní stavby 

Telefon: 461612270 

I�O:  15036499 

   Fax:  461612271 

E–mail: kip@lit.cz 

Vlastník objektu : M�sto �eská T�ebová, Staré nám�stí 78, 560 02 �eská T�ebová 2 

  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta m�sta 

  Telefon: 465500114 

I�O:  278653 

Identifika�ní údaje stavby: 

Název stavby : Rekonstrukce a p�ístavba M�stského muzea �eská T�ebová 

Místo stavby : �eská T�ebová, Klácelova �.p. 10 a 11 

  k.ú. �eská T�ebová 

Okres : Ústí nad Orlicí 

Kraj : Pardubický 

Charakter stavby : rekonstrukce a p�ístavba 

Stavební ú�ad : �eská T�ebová 

Termín zahájení výstavby: duben 2012 

Termín ukon�ení výstavby: duben 2013 
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2. �len�ní stavby na stavební objekty 

Ozna�ení Název objektu_______________________________ 

SO 01  Budova �.p. 10 – hlavní stavební objekt - p�ístavba 

SO 02  Budova �.p. 11 – rekonstruovaná �ást 

SO 03  Venkovní expozice 

SO 04  Kanaliza�ní p�ípojka 

SO 05  P�ípojka slaboproud 

SO 06  Zpevn�né plochy 

SO 07  Venkovní úpravy 

3. Charakteristika hlavního stavebního objektu 

3.1. Architektonické �ešení 

Architektonické �ešení hlavního objektu SO 01 bude provedeno v souladu se 

schváleným územním plánem m�sta a bude ladit s postupující urbanizací m�sta. 

Nov� navržená p�ístavba se nachází mezi objekty s r�znou orientací h�ebene, nicmén�

na to pat�i�n� reaguje. Umož
uje to výrazná asymetrická atika, která na jedné stran�

navazuje na atiku muzea a na druhé se sníží na úrove
 okapové hrany bytového domu. 

�len�ní oken p�ístavby je moderní a vytvá�í charakter nového pr��elí. Objekt hmotov�

vychází ze stávající fasády, ale okna jsou již sou�asnou kompozicí, která respektuje 

linie a m��ítko historické fasády �.p. 11. Fasáda nové p�ístavby je založena na stejných 

principech – �ímsy, malá okna ve štít� a akcentovaný vstup. Kompozice hlavního okna 

je rozd�lena na menší nahodile uspo�ádané �tverce. 

Objekt �.p. 9 p�edstavuje uniformní p�estavbu 70. let jehož �len�ní oken je velmi fádní, 

z tohoto d�vodu není nutné se k n�mu více odkazovat. 

Novou stavbou je i pavilon venkovní expozice pro vystavování velorex�, umíst�ný v 

zahrad�. V podstat� se jedná o jednoduchou garáž (vystavovanými exponáty budou 

automobily), ale na rozdíl od ní zde budou velké prosklené plochy, díky kterým budou 

moci návšt�vníci nahlížet dovnit� i v dob� mimo otevírací hodiny muzea. 

3.2. Stavebn� technické �ešení 

Jedná s o novostavbu s jedním neúplným podzemním a t�emi nadzemními podlažími. 

Výška objektu je 7,52 m, konstruk�ní systém neho�lavý (použity pouze konstrukce D1). 

Objekt bude založen na základových pasech. Obvodové a zárove
 nosné zdivo je z 

cihelných blok�. �ást vnit�ních nosných konstrukcí tvo�í rovn�ž zdi z cihelných blok�
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(kolem schodiš	), výtahová šachta bude z monolitického železobetonu. Stropy jsou 

uvažovány železobetonové. Konstrukci krovu tvo�í v podstat� vaznicová soustava. 

Krytina nad zatepleným podkrovím je plechová s odv�trávanou vzduchovou mezerou. 

Vnit�ní d�lící p�í�ky zd�né, omítky štukové, ur�ená �ást keramický obklad. Na podlahy 

ve vstupním prostoru, na chodbách a sociálním za�ízení bude použita keramická dlažba, 

v ostatních místnostech bude p�evážn� d�ev�ná. Sou�ástí objektu je i výtah o nosnosti 

1000 kg v bezbariérovém provedení. 

Parametry objektu SO 01: 

3.3 Rozd�lení na hlavní technologické etapy 

3.3.1. Hrubá spodní stavba 

Provedení zemních prací 

Bude provedeno vytý�ení stavby na základ� výkresu situace, poté se vytý�í výkopy pro 

základy p�ístavby podle výkresu základ�. Násypy budou provedeny ze soudržných 

zemin. P�ed zahájením zemních prací je nutné požádat o vytý�ení všech inženýrských 

sítí v dot�eném území. Dále se zde provedou práce spojené s podchycením základové 

konstrukce stávajícího objektu mikropilotami. 

Základy 

Pod p�vodními zdmi nebudou m�n�ny, krom� podchycení v míst� p�ístavby suterénu 

objektu SO 01. Fixace sávajícího základu bude �ešena mikropilotami. Pod novými 

budou z prostého betonu C12/15 v nezámrzné �i únosné hloubce cca 1,0-2,0 m. Nové 

základové pasy musí mít základovou spáru ve stejné hloubce jako sousední objekty, 

proto budou pasy odstup
ované níže k objektu �.p. 9 (�áste�né podsklepení 3m pod 

terénem).  

Podlahová plocha 1PP 70 m2

Podlahová plocha 1NP 317 m2

Podlahová plocha 2NP 305 m2

Podlahová plocha 3NP 270 m2

Obestav�ný prostor 2434 m3

Zastav�ná plocha 221 m2
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3.3.2. Hrubá vrchní stavba 

a) Svislé konstrukce 

Nové svislé nosné a obvodové zdivo objektu bude provedeno z keramických blok� 44 

P+D. Vnit�ní nosné st�ny z ostatních tl. 365; 300; 250 mm na maltu M5,0. Výtahová 

šachta a �ásti zdiva ve 3NP budou železobetonová vyztužená sítí. P�í�ky jsou �ešeny 

z tvárnic tl. 115 mm a 80 mm P+D na M5. Stávající zdivo historické �ásti objektu 

nebude m�n�no.  

b) Vodorovné konstrukce  

Strop bude vyskládaný z dutinových p�edpjatých stropních panel� Spiroll výšky 165; 

250 a 230 mm (dle rozp�tí), kladené na železobetonové v�nce v. 250 mm. V místech 

schodiš	ového prostoru je navržena železobetonová deska tl. 150 mm navazující na 

podesty a desku schodišt�.  

Podhledy zahrnují rastrové zav�šené akustické podhledy. V podkroví se jedná o 

sádrokartonový protipožární podhled ze sádrokartonových desek + zateplení �edi�ovou 

izolací. 

Pr�vlaky v 1NP podchycují ustupující zdivo 2NP a stropní konstrukci z d�vodu pot�eby 

prostoru pro expozice a vernisáže. 

Pozední v�nce budou železobetonové z betonu C20/25 opat�ené tepelnou izolací po 

vn�jším obvodu, jimiž budou zpevn�ny svislé konstrukce. 

P�eklady zahrnují z �ásti vyztužený v�nec a z �ásti jsou navrženy keramické p�eklady v. 

238 mm dle rozp�tí otvoru, který má vynášet. Pro obložkové dve�e v p�í�kách tl. 115 

mm budou osazeny ležaté keramické p�eklady v. 70 mm a š. 11,5 mm. 

Schodišt� zahrnuje trojramenné monolitické železobetonové deskové 1,25 m široké 

kotvené do ocelových U-profil� fixovaných do zdiva. Deska schodišt� tl. 150 mm bude 

vyztužena 2x sítí. Na desku budou nabetonovány stupn� a obloženy kamennou dlažbou. Na 

st�nách bude ukotveno nerezové madlo. Ze zadní strany budovy budou navržené betonové 

stupn� umíst�né na terénu a ocelové stupn� v�. ocelové konstrukce jako p�ístup na terasu. 

Lanový bezstrojový výtah s nosností 1000 kg s nerezovou pr�chozí kabinou bude 

zajiš	ovat vertikální dopravu. Výtahová šachta bude železobetonová tl. 200 mm. Stroj je 

umíst�n v hlav� výtahové šachty. 

Konstrukce krovu je navržena z d�vod� velkých rozpon� ocelovou konstrukcí – rám ze 

sva�ovaných profil� a kotvených do zdiva. Vaznici vrcholovou i st�edovou tvo�í sva�ené 

U-profily. Vaznice je podep�ena ocelovými rámy, sloupky nebo zdí �i je usazena p�ímo 

na betonovém strop�. Na vaznici jsou p�es nava�ené pásoviny ukotveny krokve. 
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Zast�ešení zahrnuje t�i typy st�ech z d�vodu napojení na stávající zástavbu a r�znou 

orientaci štít� sousedních objekt�. Od �.p. 9 je st�echa sedlová ve sklonu 21,5°, dále 

navazuje kolmo st�echa pultová (41°), která je ve st�edové �ásti u úžlabí z d�vodu 

podchodné výšky a výtahové šachty, �ešena další pultovou st�íškou o malém spádu 3-5°. 

Všechny st�echy novostavby zahrnují titanzinkovou falcovou krytinu s podélnou 

stojatou drážkou. 

Na ploché st�eše, terase, bude provedeno zateplení spádovými izola�ními dílci 

s nakašírovaným asfaltovým pásem typu S a celoplošn� nataveným SBS asfalt. 

modifikovaným pásem s posypem. Jako poch�zná vrstva je navržena dlažba do ter��. 

St�ešní pláš	 bude opat�en st�ešními sn�hovými zachytáva�i. 

3.3.2. Dokon�ovací práce 

a) Úpravy povrch�

Venkovní povrchy 

Sokl nov� p�istav�né �ásti je navržen soklovou dekorativní mozaikovou omítkou. 

Fasáda bude vápenocementová štuková omítka (jádro) + silikátová omítka (vrchní 

vrstva) a prodyšný silikátový nát�r. Tato fasáda zahrnuje zvýraz
ující prvek – 

prosklenou �ást lemovanou vystupujícím prvkem tl. 10 cm tvo�eným zateplením 

z polystyrenu a tenkovrstvou omítkou. 

Vnit�ní povrchy 

Veškeré vnit�ní povrchy zd�né budou opat�eny vápenocementovou štukovou omítkou 

do v. 1,8 m s odoln�jším ot�ruvzdorným nát�rem. 

V hygienických prostorách bude proveden keramický obklad do výšek uvedených ve 

výkresech. 

Veškeré rohy a hrany budou opat�eny rohovými plastovými lištami, vloženými pod 

obklad. 

Parapety oken budou d�ev�né z laminované d�evot�ísky, v hygienických za�ízeních 

z keramického obkladu. 

b) Otvorové prvky 

Dve�e 

Zahrnují vnit�ní d�ev�né dve�e s odoln�jším povrchem osazené do obložkových zárubní 

a prosklené vstupní dve�e z hliníkových profil�. 
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Okna 

Jsou navržena hliníková s izola�ním zasklením otevíravá a vykláp�cí. Jako zvýraz
ující 

prvek nové fasády je navrženo celoprosklení hliníkovým systémem provedeným p�es 

dv� patra. 

c) Truhlá�ské prvky 

Krom� otvorových prvk� zahrnují parapety a truhlá�ské opracování viditelných prvk�

krovu. 

d) Klempí�ské prvky 

Zahrnují st�echy, oplechování parapet�, atik, komín�, prostup�, oplechování okap� a 

odvodn�ní st�echy (žlaby, svody). Oplechování bude provedeno z titanzinkového 

plechu.  

e) Záme�nické výrobky 

Obsahují kotevní a nosné prvky krovu, schodišt�, výtahu, strop�, zábradlí a drobný 

spojovací materiál. 

f) Nát�ry a malby 

Vnit�ní malby 

Omítnuté plochy budou nat�eny disperzní ot�ruvzdornou malbou. 

Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení opat�eny bílým nát�rem na 

sádrokarton. 

Venkovní omítky 

Probarvená silikátová omítka nebo prodyšný odolný (silikonový) nát�r ve dvou 

odstínech. 

D�ev�né prvky 

D�ev�né podlahy – olejový nát�r, pop�ípad� lakovaný povrch z výroby. 

Prvky krovu budou ošet�eny biochemickým nát�rem proti zamodrání a šk�dc�m. 

Záme�nické a ocelové prvky 

Po odrezování a odmašt�ní budou nat�eny: 2x barva syntetická základní S 2004 

      2x barva syntetická S 2014 

Barevné �ešení jednotlivých povrch� bude up�esn�no p�i provád�ní. 

St�echa a veškeré klempí�ské prvky 

Jsou navrženy v barv� b�idlicov� šedé. 

g) Venkovní úpravy a vn�jší vybavení objektu 

Zahrnují zele
 a zpevn�né plochy ze zadní strany objekt�. 
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4. Popis staveništ�

Celé staveništ� leží v centrální historické �ásti m�sta �eská T�ebová v bezprost�ední 

blízkosti Starého nám�stí na ulici Klácelov�.  

Staveništ� zahrnuje objekt ur�ený k rekonstrukci, proluku po již d�íve zbouraném dom�

mezi domy �.p. 11 a �.p. 9, pozemky a zadní trakty t�chto dom�, používané jako dvory 

a zahrady, zasahující �áste�n� až k ulici Podbranská. 

Celkov� se jedná o tyto pozemky nebo jejich �ást (12, 13/1, 68, 70, 3234, 3377/4, 

3378/1 k.ú. �eská T�ebová) jak je vyzna�eno v koordina�ní situaci. 

Dle evidence nemovitostí se jedná o pozemky dot�ené výstavbou: 

*Vlastníci dot�ených pozemk�: 

1 M�sto �eská T�ebová, Staré nám�stí 78, 560 02 �eská T�ebová 2 

2 Pardubický kraj, Komenského nám�stí 125, 530 02 Pardubice 

 Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Staveništ� v�etn� objektu ur�eného k rekonstrukci je volné a je p�ipraveno 

k navrhovaným úpravám. 

Jedná se o mírn� svažité území ve sm�ru k severní sv�tové stran�. Pozemek se pohybuje 

v nadmo�ské výšce cca od 373,54 do 370,60 m. n. m. 

Na jižní stran� pozemku se nachází stávající zástavba a silni�ní komunikace. 

Na severní stran� pozemku se nacházejí zahrádky, bytový d�m, bývalá pekárna a 

silni�ní komunikace. 

Katastrální území �. parcely kultura vým�ra parcely vlastnictví 

�eská T�ebová 12 zahrada 311 1 

�eská T�ebová 13.1 zahrada 471 1 

�eská T�ebová 68 zastav�ná plocha 296 1 

�eská T�ebová 70 zastav�ná plocha 403 1 

�eská T�ebová 3234 zastav�ná plocha 21 1 

�eská T�ebová 3735 ostatní plocha 364 1 

�eská T�ebová 3377/4 ostatní plocha 388 1 

�eská T�ebová 3378/1 ostatní plocha 357 1 

�eská T�ebová 3379/1 ostatní plocha 2 172 2 
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Na západní stran� pozemku se nachází bytová zástavba se zahrádkami. 

Na východní stran� pozemku se nachází p�ší zóna s bytovou zástavbou. 

4.1. Provedené pr�zkumy a d�sledky z nich vyplývající pro návrh stavby 

4.1.1. Inženýrsko-geologický pr�zkum 

Bylo provedeno zam��ení stávajícího stavu, polohopisná a výškopisná situace 

dot�ených pozemk�. Oboje zajistil v rámci p�íprav investor. 

Geologické podmínky byly ov��eny v rámci inženýrsko-geologického pr�zkumu dv�ma 

sondami, které zjistily nav�tralé skalní podloží v míst� p�epokládané spáry, tedy jedná 

se o vhodné základové podmínky. Sondami byla zjišt�na také hloubka založení 

sousedních objekt�. Zejména u budovy �.p. 11 je založení velmi vysoko, tudíž lze 

uvažovat, že objekt prakticky žádné základy nemá. �.p. 9 je založeno ve dvou úrovních 

a to �ást podsklepená a nepodsklepená. 

A�koli na objektu �.p. 11 nebyly zjišt�ny žádné p�íznaky statických poruch,  p�esto je 

pot�eba jeho statického zajišt�ní. Týká se to zejména snížení základové spáry sm�rem k 

objektu �.p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách a p�i úpravách podkroví. 

4.1.2. Radonový pr�zkum 

Odb�ry vzork� p�dního vzduchu se realizovaly na pozemku v zadním traktu budovy 

�.p. 10. Vzorky byly odsávány z vrstvy kamenité nebo pís�ité navážky, která se p�i 

odsáváním vzork� jevila jako vysoce propustná pro plyny. 

Výsledné hodnoty objemové aktivity radonu se v pr�b�hu pohybují mezi 10 a 20 

kBq/m3. Rozhodující rozhraní je tedy 10 kBq/m3 mezi nízkým a st�edním radonovým 

indexem. Pro zm��ený soubor 15 bod� m��ení je vypo�tena hodnota t�etího kvartilu 

Q3=12 kBq/m3. Staveništ� je vzhledem k nam��eným hodnotám a propustnosti 

horninového prost�edí za�azeno do s t � e d n í h o  r a d o n o v é h o  i n d e x u . 

Podle �SN 73 0601 se za dostate�né protiradonové opat�ení v p�ípad� nepodsklepeného 

�i �áste�n� podsklepeného objektu považuje p r o v e d e n í  v š e c h  k o n t a k t n í c h  

k o n s t r u k c í  v  1 .  k a t e g o r i i  t � s n o s t i  (tzn. konstrukcí v p�ímém styku se 

základovou zeminou s protiradonovou izolací, která musí být položena spojit� v celé 

ploše kontaktní konstrukce). Pozornost je t�eba v�novat t�snému provedení 

protiradonové izolace u všech prostup�. 

Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou v�tší než 120 Bq/kg. 
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5. Napojení staveništ� na dopravní systém 

P�íjezd k objektu pro techniku i p�ší je po ulici Klácelova a Podbranská. 

Stavba je v sou�asné dob� pln� napojena na stávající ve�ejnou infrastrukturu (místní 

komunikace, autobusová doprava, místní doprava, �D). 
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1. Posouzení dopravní dostupnosti staveništ�

�ešená stavba se nachází ve m�st� �eská T�ebová, které leží ve východní �ásti 

Pardubického kraje a jižní �ásti okresu Ústí nad Orlicí. 

Tuto lokalitu obklopují m�sta Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Lanškroun a Svitavy.
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Celé staveništ� se nachází v centrální historické �ásti m�sta v bezprost�ední blízkosti 

Starého nám�stí a je napojené na hlavní tahy po komunikaci Dr. E. Beneše sm�rem na 

Ústí nad Orlicí a po ulici Moravská sm�rem na Svitavy a Lanškroun. 

Samotné staveništ� tvo�í proluka po již d�íve zbouraném dom� mezi domy v ulici 

Klácelov�. Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ� s plošnou 

vým�rou 10 860 m2. P�i vjezdu dopravního prost�edku na staveništ� bude asistovat 

pracovník, který bude dohlížet, aby vozidlo v po�adí vy�kalo výjezdu vozu 

nacházejícího se v areálu staveništ�. Vjezd i výjezd bude na ulici Podbranská a bude 

opat�en dopravní zna�kou „STOP! DEJ P�EDNOST V JÍZD�!“. 
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2. Dopravní trasa pro odvoz zeminy 

Ornice a další zemina vykopaná p�i zemních pracích bude odvezena ze staveništ�

nákladními automobily na stavbu Dopravního terminálu Jana Pernera v �eské T�ebové, 

kde bude použita na terénní úpravy. 

Délka trasy: 1,3 km 

Doba dopravy: cca 5 minut 

3. Dopravní trasa pro dodání �erstvého betonu 

�erstvý beton do základových konstrukcí bude dovážen v autodomícháva�ích z 

betonárny Frischbeton s r.o., provozovna se nachází v obci T�ebovice �.p. 99. 

Délka trasy: 8,6 km 

Doba dopravy: cca 10 – 15 minut 



�
�

�

4. Dopravní trasa pro dodání tvárnic Porotherm 

Tento materiály bude na staveništ� dovážen ze Stavebnin Vladimír Ureš, areál 

„Rozlívka Transport“, nacházející se na ulici Semanínská �.p. 2094 v m�stské �ásti 

�eská T�ebová. 

Délka trasy: 3,4 km 

Doba trasy: 10 minut 

5. Dopravní trasa pro dodání stropních panel� Spiroll 

Tento materiály bude na staveništ� dovážen ze Stavebnin Vladimír Ureš, areál 

„Rozlívka Transport“, nacházející se na ulici Semanínská �.p. 2094 v m�stské �ásti 

�eská T�ebová. Po celou dobu montáže bude provoz na jednosm�rné ulici Klácelova 

uzav�en. 

Délka trasy: 2,6 km 

Doba trasy: 10 minut 
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6. Dopravní trasa pro odvoz odpadu 

Nakládání s odpadem p�i realizaci stavby zabezpe�uje spole�nost Eko Bi s r.o. Svoz 

odpadkových nádob se provádí svozovými vozy. Odpady jsou odváženy na m�stskou 

skládku t�žkého komunálního odpadu (Eko Bi s r.o.) v T�ebovicích. Zde se odpad 

eviduje a t�ídí. P�edt�íd�né odpady se dále vyt�ídí a odpady, které nelze recyklovat, se 

uloží na skládku. 

Délka trasy: 8,5 km 

Doba trasy: 15 – 20 minut 

Výše uvedené p�íklady dopravních tras na odvoz zeminy, odpadu a dodání 

objemn�jších materiál� potvrdily dobrou dostupnost staveništ�. Na staveništ� je možné 

vjížd�t ze dvou komunikací. Ulice Moravská je hlavní komunikace, která vede sm�rem 

na Svitavy a Lanškroun. Ulice Dr. E. Beneše je hlavní komunikace sm�rem do m�sta 

Ústí nad Orlicí a po celé trase není také žádné omezení. 

V p�ípad� dopravy stropních panel� Spiroll bude provoz na jednosm�rné ulici 

Klácelova po celou dobu montáže uzav�en, bude se tak jednat o 3 etapy montáží za 

použití autoje�ábu. 
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�ASOVÝ A FINAN�NÍ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 

Tento plán byl zpracován na základ� propo�tu dle THU za pomocí programu 

BuildPoweru - propo�et dle THU, ve kterém jsem zat�ídila stavební objekty. Propo�et 

rekonstrukce jsem zpracovala procentuáln� z hlediska bouracích prací a nov�

zbudovaných konstrukcí. Z t�chto hodnot jsem ur�ila cenu na m�rnou jednotku a ur�ila 

tak kone�ný propo�et. Plán jsem zpracovala v programu BuildPower a MS excel. 

�len�ní stavby na stavební objekty 

Ozna�ení Název objektu_______________________________ 

SO 01  Budova �.p. 10 – hlavní stavební objekt - p�ístavba 

SO 02  Budova �.p. 11 – rekonstruovaná �ást 

SO 03  Venkovní expozice 

SO 04  Kanaliza�ní p�ípojka 

SO 05  Zpevn�né plochy 

SO 06  Venkovní úpravy 

Zahájení stavby: duben 2012 

Ukon�ení stavby: duben 2013 

Náklady na stavbu: 24 746 892,- k� (bez DPH) 

Viz p�íloha: A1. �ASOVÝ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 

A2. FINAN�NÍ PLÁN STAVBY (OBJEKTOVÝ) 

A3. PROPO�ET STAVBY DLE THU 
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1. Hrubá spodní stavba 

1.1. Zemní práce 

Výkaz vým�r: 

Skrývka (Ornice) tl. 

20 cm

0,02x12,8x12,9+0,5x0,02x12,8x1 45,4 m3

Jáma: 10,2x3x7,5+9,3x2x2,4 274,14 m3

Rýhy: 0,18x0,6x7+0,08x0,5x7+0,08x0,5x9,5 

+ 0,08x0,5x20+0,08x0,5x30 

114,1 m3

Použitý materiál: 

prkna a hranolky pro lavi�ky (vyty�ení), h�ebíky, kladivo 

Složení pracovního kolektivu: 

Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 

pov��ená osoba, aby byly spln�ny všechny požadované podmínky.  

Kolektiv: 1 stavbyvedoucí 

  1 vedoucí �ety 

1 strojník na obsluhu dozeru 

1 strojník na obsluhu rýpadlo-naklada�e 

1 �idi� nákladního automobilu 

1 obsluha vibra�ního p�chu 

2 pomocní d�lníci 

1 geodet na vyty�ovací práce 

2 zau�ení pracovníci na vyty�ovací práce 

Stroje: 

Pásový dozer CAT TYP D6N XL, kolový naklada� CAT TYP 432E, nákladní 

automobil IVECO AT 380E44W 6x6, vibra�ní p�ch ENAR PC70H4T, vrtná souprava 

KLEMM KR 802-3, typ 161 
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Technologický postup: 

Se zhotovováním domu bude provád�no sejmutí ornice, zá�ez, zásyp stavební jámy, 

výkopy stavebních rýh pro inženýrské sít�, mikropilotáž a výkopové práce pro 

základovou konstrukci. 

Úrove� dna jednotlivých proces� bude pravideln� kontrolována pov��eným 

pracovníkem za použití nivela�ního p�ístroje. Sejmutí 

ornice a zá�ez se bude provád�t pouze strojn� za použití 

dozeru, naklada�e a nákladního automobilu. S tím je 

spojená mikropilotáž z d�vodu zajišt�ní stávající budovy 

�.p. 11. To se provede za pomocí vrtné soupravy KLEMM 

KR 802-3, typ 161. Vrtání jednotlivých mikropilot bude 

probíhat v po�adí od ulice Školní sm�rem do staveništ�. Po 

vytvo�ení pilotovací roviny se provede zkouška zhutn�ní 

pro pojezd vrtné plošiny což je zajišt�no ponecháním 

stávajících betonových panel�. P�ed zahájením hloubení 

posádka vrtné soupravy za dozoru mistra zajistí st�edy vrt�

kolíky tak, aby bylo možné kdykoliv v pr�b�hu prací ur�it jejich st�ed. 

Výkop stavební jámy a výkopy rýh pro základovou konstrukci a pro inženýrské sít� se 

budou provád�t p�evážn� strojn�, ru�n� se bude 

vykonávat nap�. do�išt�ní dna.  

Sejmutí ornice bude provedeno z plochy o 

rozm�rech 20 x 20 m do hloubky 20 cm. Zemina 

se bude skladovat na staveništi v míst� jí ur�eném. 

Ornice bude sejmuta rýpadlo-naklada�em CAT 

TYP D6N XL. 

P�i zhotovování stavební jámy se bude postupovat 

dle pracovních záb�r� 1. pracovní záb�r a 2. 

pracovní záb�r se bude odkopávka zhotovovat ze 

stavební jámy.  U 3. pracovního záb�ru a 4. 

pracovního záb�ru se bude odkopávka provád�t 

shora stavební jámy. Výkopy stavebních rýh pro 
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základovou konstrukci jsou zhotovovány vzestupn� podle �ísla jednotlivých figur.   

St�ny u výkopu stavební jámy budou zabezpe�eny svahováním. Svahování bude 

provedeno ve sklonu 1:1 tak, aby byla zabezpe�ena stabilita svahu a nevzniklo zde 

riziko sesutí. 

Zásyp stavební jámy po ukon�ení základové konstrukce, železobetonových a zd�ných 

st�n v 1. podzemním podlaží a po zhotovení hydroizolace a tepelné izolace se provede 

za použití pásového rypadla, naklada�e a nákladního automobilu. Zásypy jsou 

provedeny z vyt�žené zeminy a ze št�rkopískového násypu frakce 0 – 32 A o mocnosti 

150 mm. Kolový naklada� bude nakládat na nákladní automobil zásypovou zeminu a 

št�rkopísek a tato zemina bude dovážena na místo stanovišt� rypadla, které bude 

zasypávat mezery mezi základovými pasy, železobetonovými st�nami a za zd�nými 

st�nami. Tyto zásypy se budou provád�t po vrstvách tak, aby za pomoci vibra�ního 

p�chu bylo zabezpe�eno d�kladné zhutn�ní. 

Na hloubení stavební jámy použijeme rýpadlo-naklada� JCB 2CX, který bude nakládat 

zeminu do nákladního automobilu IVECO AT 380E44W 6x6 se skláp�cí korbou do t�í 

stran. Nájezd do stavební jámy bude umíst�n na severozápadní stran� výkopu. 

P�i zhotovování rýhy pro inženýrské sít� bude výkopek ukládán vedle této rýhy na 

pozd�jší zásyp, který se bude provád�t bezprost�edn�

po uložení a obsypání potrubí. 

Geodeti p�enesou výšku na stanovišt�, podle které se 

dále bude výška m��it nivela�ním p�ístrojem. Dále 

zde zhotoví lavi�ky, pro ozna�ení pozice stavby. 

Výkop rýh op�t zajistí rýpadlo naklada�-naklada�

JCB 2CX. Rýhy budou dohotoveny do finální podoby 

ru�n� stavebními d�lníky. Pokud se b�hem výkopu 

rýh vyskytnou v�tší deš	ové srážky, práce bude 

p�erušena z d�vodu porušení rýh a možnosti 

zapadnutí rypadla. 
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Jakost: 

viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.

BOZP: 

viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.

Dodavatel je povinen: 

Vybavit pracovníky ochrannými pom�ckami (rukavice, helma, atd.). 

Dodat technologie provád�ní a pat�i�nou technickou dokumentaci. 

Zaškolit pracovníky na danou práci, kterou budou provád�t. 

Zajistit staveništ� proti vniknutí cizích osob, zabezpe�it materiál. 

V p�ípad� zemních prací na komunikaci, musí být výkopy �ádn� ozna�eny p�ípadn�

ohrazeny. 

Výkop musí být zajišt�n, p�ípadn� odvodn�n, aby nemohlo dojít k sesuvu p�dy do 

výkopu. 

Stavební stroje se smí pohybovat kolem hrany výkopu pouze do 0,5 m od hrany p�i 

kolmém pohybu stroje a 2,0 m p�i soub�žném pohybu stroje s hranou výkopu. 

P�i hloubení výkopu se smí strojn� hloubit jen do 1m nad úrove� p�edpokládané 

inženýrské sít�, pak se hloubí ru�n�. 

P�i nep�íznivých pov�trnostních podmínkách, p�i kterých m�že dojít k ohrožení stability 

svahu, se nesmí pracovníci zdržovat na svahu ani pod svahem. 

1.2. Základy 

Výkaz vým�r: 

Pasy 0,08x0,5x6+0,08x0,5x7+0,08x0,5x9,5 

+ 0,08x0,5x20+0,08x0,5x30 

130,5 m3

Deska 0,015x12,8x12,9+6x7,45x0,015+ 

12,8x0,015x0,5x2 

23,05 m3

Št�rkopísek 0,02x12,8x12,9+6x7,45x0,02+ 

12,8x0,02x0,5x2 

23,05 m3
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Použitý materiál: 

beton – C16/20. – 155m3 

št�rk frakce 4-8 mm  

tepelná izolace EXPS Styrodur 3035 CS – 150m2 

hydroizolace FATRAFOL – 180m2 

prkna na tradi�ní bedn�ní 

Složení pracovního kolektivu: 

Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 

pov��ená osoba, aby byly spln�ny všechny požadované podmínky.  

Kolektiv: 2 tesa�i na zhotovení bedn�ní 

  2 stavební d�lníci na ru�ní práce 

  2 �idi�i autodomícháva�e 

  1 �idi� nákladní dodávky 

  1 �idi� auto�erpadla 

Stroje: 

Autodomícháva� Schwing AM 10 C, auto�erpadlo Schwing S 61 SX, ponorný vibrátor 

WEBER MVX, nákladní dodávka - VW Crafter 50 valník, svá�e�ka na izolaci�Varimat 

V2 

Technologický postup: 

Ru�ní do�išt�ní výkopu pro pasy stavebními d�lníky odejmutím 10cm zeminy. 

Bedn�ní zhotoví 2 tesa�i. Nejprve se zhotoví op�rné fošny, které se zajistí svlaky, o 

které budou op�eny vzp�ry. Materiál bude p�ipraven na staveništi. 

Základová spára bude zhutn�na 100mm št�rkopísku hutnícím p�chem. Na tento 

zhutn�ný št�rkopísek se provede výztuž betoná�skou ocelí 10 335 J14 – 3 ks p�i dolním 

i horním povrchu a t�mínky J 6 po 250 mm. V základech se vynechají prostupy pro 

kanalizaci. P�ed betonáží musí být základová spára suchá a za�išt�ná, provedená do 

hloubky -3,100 m n. m. Betonáž bude provád�na pomocí automobilového auto�erpadla�

Schwing S 61 SX. Shoz �erstvého betonu nesmí být vyšší než 1,5m.  Betonová sm�s 

bude dovážena z betonárny Ústí nad Orlicí, která je vzdálená cca 10 km.  
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Dále prob�hne vyzd�ní ztraceného bedn�ní, jedná se o 2 vrstvy ztraceného bedn�ní. Do 

bedn�ní bude vložena ocelová výztuž R20 a 

bude zalita betonovou sm�sí. V míst� sloup�

je nutné osadit do základ� výztuž. Provede se 

podsyp št�rkopískem 16/32, který bude 

hutn�ný po vrstvách max. 150 mm pomocí 

hutnícího p�chu. Na tuto vrstvu se vloží Kari 

sít� 150/150/8 mm, dostate�né krytí sít� se 

zajistí distan�ními t�lísky. 

Pracovníci pomocí lopat a hrábí musí 

betonovou sm�s rozhrabovat po ploše. Výška 

sm�si bude kontrolována pomocí ocelové 

ty�e s nava�enou p�íložkou. Hutn�ní bude 

zajišt�no pomocí ponorného vibrátoru 

WEBER MVX. Po vyzrání základové desky 

se nanese 1x penetra�ní nát�r ALP a po celé 

ploše lepenka BITUBITAGIT PE natavená 

na podkladní beton. 

Poté následuje technologická pauza pot�ebná pro dotuhnutí a dotvrdnutí betonu. B�hem 

pauzy budou stavební d�lníci provád�t ošet�ování betonu dle po�así. 

Odbedn�ní bude provedeno stavebními d�lníky. 

Jakost: 

viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.

BOZP: 

viz samostatná kapitola obsažená v tomto dokumentu.
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2. Hrubá vrchní stavba 

2.1. Svislé konstrukce 

Výkaz vým�r: 

Výpo�et plochy nosného zdiva v�etn� osazených p�eklad�: 

PTH tl. 44 P+D: 30,3 + 62 + 35,1 + 66,5 193,9 m2

PTH tl. 36,5 P+D: 57,7 + 79 + 60,6 + 75,52 272,82 m2

PTH tl. 30 P+D 28,6 + 28,6 + 39 96,2 m2

Výpo�et plochy p�í�ek v�etn� osazených p�eklad�: 

PTH tl. 24 P+D 4x3x2,3 + 4x3x2,9 + 

4x3x3,6 

105,6 m2

PTH tl. 11,5 P+D 18 + 52,8 + 19,5 90,3 m2

Použitý materiál: 

Tvárnice: 

PTH tl. 44 P+D 

PTH tl. 36,5 P+D 

PTH tl. 30 P+D  

PTH tl. 24 P+D  

PTH tl. 11,5 P+D 

P�eklady: 

PTH 70/238/1000 

PTH 70/238/1250  

PTH 70/238/1750 

PTH 70/238/3500 

PTH 70/238/1500 

PTH 70/238/2250 

PTH 70/238/2750 

PTH 70/115/1250 

PTH 70/145/1250 
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Stroje: 

Mícha�ka DEZA MJ-150, statický je�áb Liebherr 42 K.1, silo Baumit - Tlakové silo + 

kontinuální mícha�ka a p�íslušenství 

Po�et pracovník� + profese: 

Po celou dobu konání stavby strop� bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 

pov��ená osoba, aby byly spln�ny všechny požadované podmínky. 

Pracovníci: 4 zedníci 

  2 p�idava�i 

  1 obsluha mícha�ky   

Technologický postup: 

Vyty�ení zdiva: K�ídou vyzna�íme kraje obvodového zdiva a nazna�íme místa oken a 

dve�í. Pro p�esn�jší položení tvarovek napneme provázek ve výšce 10cm nad zemí, 

podle kterého bude vyzdívání jednoduší. P�ekontrolujeme pravoúhlost vyty�ení. 

Na suchý základový pas se nava�í hydroizolace proti zemní vlhkosti. 

Bude provedeno osazení lomových a rohových bod�. Toto osazení bude provedeno 

mistrem nebo jím pov��eným pracovníkem. Stavbyvedoucí provede kontrolu t�chto 

bod�. Po položení první �ady zkontrolujeme vodorovnost pomocí libely a upravíme 

sednutí gumovým kladívkem. Svislost st�n kontrolujeme olovnicí.  
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Vždy p�ed položením �ady tvarovek naneseme tenkou vrstvu maltové sm�si, do které 

položíme další �ady.  Dále se bude postupn� zdít nosné zdivo Porotherm 44 P+D  a 

Porotherm 36,5 P+D po vrstvách. 1. výška zdiva bude vyzd�na do 1,5m. Potom bude 

postaveno pomocné lešení a vyzd�na 2. výška zdiva. Zd�ní provedeme stejným 

zp�sobem, jako u vyzdívání první výšky až do �ady, nad kterou musíme provést 

položení p�eklad�. 

P�ed zd�ním p�í�ek provedeme kontrolu vodorovné izolace, jejíž ší�ka by m�la být 

150mm na každou stranu od budoucí p�í�ky. P�í�ky musíme pe�liv� vym��it a rozkreslit 

na podlahu, bo�ní zdivo, strop a otvory. Vyneseme vodorovnou �áru po celém vnit�ním 

obvodu zdiva v každém pat�e, p�esn� 1m nad budoucí �istou podlahou. Toto zna�ení 

bude využito k osazování zárubní a dalších otvor� do p�í�ek. P�ekontrolujeme umíst�ní 

vodorovných spon umíst�ných v nosné konstrukci pro budoucí napojení p�í�ek. 

Zkontrolujeme a p�ípadn� upravíme podklad do roviny.  

Nenosné p�í�ky z cihel Porotherm 11,5 P+D bude také kotveno pomocí spon a to tak, že 

ohnutá spona do pravého úhlu vodorovnou �ástí vmá�knuta do malty ložné spáry a 

svislou �ástí p�išroubovaná pomocí samo�ezných šroub� FFS 7,5x72mm k nosné st�n�. 

Spony budou v každé druhé ložné spá�e zdiva. Také sty�ná plocha cihel v míst�

napojení na kolmou st�nu musí být namaltována. P�í�kové zdivo se v rozích spojuje na 

vazbu. 
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Osazení p�eklad�: P�i osazování p�eklad� na zdivo je nutné dbát na dodržení minimální 

délky uložení a to u p�ekladu do délky 1750 mm �iní 125 mm. V míst� uložení lze 

použít pouze cihly celé nebo polovi�ní, které již tak byly vyrobeny. Nad otvory ve 

vn�jších st�nách budou osazeny celkem 4 kusy p�eklad� š. 70 mm a to tak, že na vnit�ní 

stran� jsou 3 kusy a zvenku 1 kus p�ekladu a do mezi prostoru se vloží tepelná izolace z 

polystyrenu. 

Osazení zárubní: P�i osazování klasických dve�ních zárubní do zdiva postupujeme tak, 

že zárubn� vyrovnáme pomocí vodováhy a zafixujeme klíny a šikmými lat�mi. Zárubn�

se do zdiva upev�ují maltou. U ocelových zárubní ší�ky 800mm v p�í�kách tl. 100 mm 

klademe cihly v nadpraží zárubn� p�ímo. Spodní �ást zárubn� podložíme, abychom 

zabránili jejímu poškození promá�knutím. 

Tento postup se bude opakovat v každém pat�e po položení p�edpjatých stropních 

desek. 

Jakost: 

Kvalita, jakost a provád�ní zd�ní musí odpovídat normám: 

�SN 73 02 10-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. P�esnost osazení, 

�SN 73 23 10  Provád�ní zd�ných konstrukcí, 

�SN EN 771-1 Pálené zdící prvky,  

�SN 72 24 30-3 Malty pro stavební ú�ely. �ást 3. – Malty pro zd�ní keramických 

dílc�. 

Vstupní kontrola: 

Je t�eba zkontrolovat správné zhotovení p�edchozí práce, rovinatost a únosnost 

podkladové konstrukce a také celkové zázemí pracovišt�. Dále prob�hne kontrola 

materiálu, dovezení správné maltové sm�si, nepoškozenost tvarovek na palet� a 

zkontrolování správných po�t� ks materiálu. 

Meziopera�ní kontrola: 

Touto zkouškou rozumíme kontrolu zakrývaných konstrukcí, jako jsou instalace a 

kontrola rozm�rových odchylek v�etn� kolmosti a vodorovnosti, kontrola vazeb a 

provázání roh�. 
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Výstupní kontrola: 

Kontrolujeme správné uložení p�eklad�, dodržení všech parametr� zdiva a spár dle 

platných norem. Kontrola odchylek: svislost ±1cm /1 patro, horizontálnost ±2cm / 10m. 

BOZP: 

P�ed zapo�etím provád�ní zd�ných konstrukcí budou všichni zú�astn�ní pracovníci 

prokazateln� seznámeni s technologickým a pracovním postupem. Všichni pracovníci 

podílející se na zednických pracích budou proškoleni ohledn� bezpe�nosti, kde budou 

seznámeni s místními podmínkami a s p�íslušným ustanovením zákoníku práce �. 

262/2006 Sb., na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. a na�ízení vlády �. 362/2005 sb. P�i 

provád�ní zednických prací musí všichni zam�stnanci, v�. zam�stnanc� subdodavatel�

používat ochranné p�ilby.  

Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

 Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

II. Za�ízení pro rozvod energie 

Bližší minimální požadavky na BOZ p�i provozu a používání stroj� a ná�adí na 

staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

III. Mícha�ky 

XI. Stavební elektrické vrátky 

XII: Jednoduché kladky pro ru�ní zvedání b�emen 

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

XV. P�eprava stroj�

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

X. Zednické práce 



���

�

Na�ízení vlády �.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Požadavky na zabezpe�ení stavby v práci ve výškách 

IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Do�asné stavební konstrukce 

2.2 Vodorovné konstrukce 

Výkaz vým�r: 

SPIROLL H 320/1190 10,0m 10 

SPIROLL H 320/1190 6,0 m 4 

SPIROLL H 320/1190 5,75 m 4 

SPIROLL H 320/1190 5,5 m 4 

SPIROLL H 320/1190 3,2m 4 

SPIROLL H 320/1190 3,0m 14 

SPIROLL H 320/1190 2,8m 4 

Použitý materiál: 

Pozední v�nce - beton C 16/20 a výztuží 10 216(E)  a 10 505(R) 

Strop nad 2 NP a 3 NP p�edpjaté panely Spiroll o ší�ce 1200mm 

Jedná se o panely se standardními rozm�ry a n�kolik kus� nepravidelného tvaru, které 

budou se�íznuty na míru dle projektové dokumentace. Dobetonávky budou z betonu C 

16/20 a bude zde vložena kari sí	. 

Složení pracovního kolektivu: 

Po celou dobu konání zemních prací bude na stavbu dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 

pov��ená osoba, aby byly spln�ny všechny požadované podmínky.  

Kolektiv: 1 strojník – autoje�áb TEREX – DEMAG AC 55 CITY 

  1 strojník - MAN TGM 18.280

  1 strojník - autodomícháva�e�Schwing AM 10 C 

 1 strojník – auto�erpadlo Schwing S 24 SX 

  1 vedoucí montážní �ety – šéfmontér 

  2 monté�i   
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  2 vaza�i 

  2 pomocní d�lníci 

  

Stroje a nástroje: 

MAN TGM 18.280 s valníkovým náv�sem 

Autoje�áb TEREX – DEMAG AC 55 CITY 

Autodomícháva��Schwing AM 10 C 

Auto�erpadlo Schwing S 24 SX 

Stavební mícha�ka DEZA MJ-150 

Vibra�ní lišta QZE ENAR 2 m 

Vibrátor betonu Wacker Neuson 

Montážní samosvorné klešt�

dvojice žeb�ík�

pá�idlo 

hydraulický zvedák a klíny 

Technologický postup: 

ŽB v�nec nad zdivem 1NP a 2NP: 

Provede se bedn�ní pro v�nce nad p�ízemím, zde se tepelná izolace bude p�ipev�ovat až 

dodate�n�. P�i zhotovování v�nce nad patrem se provede nejd�íve bedn�ní a do vn�jších 

stran se umístí tepelná izolace. V 

místech, kde v�nec tvo�í nosnou �ást 

nad otvory, bude bedn�ní podep�eno 

stojkami.  

Vázání výztuže 

Po zhotovení bedn�ní se p�istoupí k 

umíst�ní a vázání výztuže, p�i �emž 

se musí dbát na �istotu podkladu, 

dodržení krytí výztuže pomocí 

distan�ních podložek. A to vše budou provád�t p�íslušní pracovníci-vaza�i. Výztuž 

bude umíst�na dle projektové dokumentace. Výztuž musí být umíst�na v dané poloze, 

dodrženy musí být pr�m�ry výztuže a to jak hlavní tak i pr�m�ry t�mínk� a jejich 

vzdálenosti. 
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Betonáž 

�innost bude provád�na odpov�dnými pracovníky. Musí se dbát na �istotu podkladu 

p�ed betonováním a z jaké výšky je beton ukládán, tato výška bude m��ena 

pracovníkem. Betonáž za�ne od severního rohu objektu a beton se bude dopravovat na 

místo ur�ení pomocí �erpadla a autodomícháva�e. Beton bude b�hem betonáže 

zhut�ován pomocí ponorného vibrátoru a po vybetonování se povrch urovná vibra�ní 

lištou. 

  

Montáž p�edpjatých panel� SPIROLL 

Doprava stropních panel� z nákladního auta na místo montáže se provede je�ábem 

pomocí je�ábové traverzy, samosvorných kleští a dvou vaza��. Stropní panely osazují 

dva montážníci do maltového lože. Uložení na 

obvodovou st�nu je minimáln� 150 mm. P�i 

provád�ní maltového lože a osazování panel�

jsou montážníci zajišt�ni osobním ochranným 

pracovním prost�edkem proti pádu. Kladení 

panel� se provádí podle montážních výkres�. 

Ochranné ohrazení, upevn�né p�i obvodu 

smontovaných stropních dílc� nebo na 

obvodových podporách, se instaluje pro zajišt�ní 

pracovník� proti pádu z výšky ihned po uložení 

po�áte�ní pozice. Lanko nesmí být delší než 1,5 

m. P�ed montáží dalšího panelu p�ejdou 

montážníci na osazený panel, provedou maltové 

lože. Pracovníci p�ejdou k místu montáže a 

navád�jí panel na osazení. Po zajišt�ní panelu se odepíná záv�sné za�ízení. Provede se 

uložení zálivkové výztuže mezi stropní panely výztuže ve spojích pr�vlak� a ztužidel. 

Postup montáže viz schéma montáže – od kraj�. 

Montážní postup 

Provedení maltového lože tl. 10 mm na ozuby pr�vlak�. Maltové lože pro první panel 

se provádí ze žeb�íku. 

Zkontroluje se kompletnost panel� a za pomocí samosvorných kleští zav�šených na 

vahadlech p�íslušné nosnosti se jednotlivé panely osazují. 
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ŽB v�nec v úrovni panel�

Po ukon�ení prací na panelovém stropu se provede bedn�ní pro obvodový v�nec a  

dobetonování zbylých prostor�. Do bedn�ní na obvodových st�nách bude vložena 

tepelná izolace Lignopor tl.50mm a to z vn�jší strany. Vaza�i umístí výztuž, provedou 

její vyvázání v�etn� t�mínk�, které tam jsou již umíst�ny, musí být dodrženo krytí 

výztuže, vzdálenost a profily, vše dle projektové dokumentace. Betonáž bude za�ínat od 

severního rohu objektu. Pracovník bude 

kontrolovat výšku betonu a beton bude zhut�ován 

pomocí ponorného vibrátoru. Povrch bude 

vyrovnán vibra�ní lištou. 

Betonáž schodišt�

Pro zapušt�ní schodišt� do zdiva bude v 

p�ilehlých st�nách vysekána po obvodu drážka. 

Na panel, který bude tvo�it budoucí podestu, se 

umístí L profil. Umístí se d�ev�né bedn�ní a 

podp�ry spodní strany schodišt� dle 

požadovaných rozm�r� schodišt� – tl. 

schodiš	ové desky, výška stup�� atd. Dle 

projektové dokumentace se umístí výztuž a za�ne 

se odspodu s betonováním. První schod vznikne vybedn�ním prvního �ela stupn�. Beton 

se vpravuje do bedn�ní a hutní se. Nášlapná vrstva schodu se zarovná a uhladí do 

roviny. Konstrukci je možné odbednit za 14 dní. 

Po ukon�ení všech úkon� se beton musí ošet�ovat min. 3x denn� pomocí zkráp�ní 

vodou. 

Doprava panel� na místo uložení sm�rem proti dv�ma montážník�m, kte�í p�i montáži 

prvního panelu po ustálení 300 mm nad pr�vlakem osazují panel z montážní plošiny. 

P�ed montáží dalšího panelu p�ejdou montážníci na osazený panel, provedou maltové 

lože. Pracovníci p�ejdou k místu montáže a navád�jí panel na osazení. Po zajišt�ní 

panelu se odepíná záv�sné za�ízení. 

Postup montáže viz. schéma montáže. – od kraj�

Provede se uložení zálivkové výztuže mezi stropní panely výztuže ve spojích pr�vlak� a 

ztužidel.  
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Jakost: 

Vstupní kontrola 

Kontrolují se panely dopravené na staveništ�, jejich po�et, dodací listy, jejich rozm�ry, 

zkontroluje se míra poškození a množství ucpávek.  

Dále je kontrolován materiál a to p�edevším údaje na dodacím listu s objednávkou 

betonové sm�si, tj. t�ídu betonu, konzistenci, stupe� vlivu prost�edí, zrno kameniva a 

požadovanou pevnost betonu po zatvrdnutí.  

Dále se dle dodacího listu zkontroluje množství, druh, délky ocele pro vyztuž v�nc� a 

kari sít� do dobetonávek.  

Kontrola se týká i bedn�ní – po�et prvk� a stav.  

Kontroluje se usazení izolace v�nce. 

Meziopera�ní kontrola 

Kontrolu provádí vedoucí �ety, namátkov� mistr nebo stavbyvedoucí. 

Kontroluje se správnost provád�ní prací podle projektové dokumentace, vodorovnost, 

svislost. Tolerance: vodorovné konstrukce – 5mm na 4m, svislice - 12mm do 12m. 

Kontroluje se dodržování minimálního uložení panel� na nosných konstrukcích. 

Kontroluje se umíst�ní ucpávek v dutinách panel�.  

Je nutná kontrola správnosti montáže bedn�ní.  

Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací, rovinnost zabedn�né plochy se 

kontroluje nivela�ním p�ístrojem, zabezpe�ení stability a tuhosti bedn�ní. Další kontroly 

se týkají osazení distan�ních podložek a jejich vzdálenosti a po�tem. U výztuže je 

kontrolována poloha, množství a po�et prut� daných rozm�r�. 

B�hem betonáže se kontroluje hutn�ní pomocí vibrátoru, tlouš	ka a rovinnost pomocí 

plovoucí lišty a dále jeho ošet�ování a nabývání požadované pevnosti.  

Výstupní kontrola 

Kontroluje se provedení styk� prvk�, uložení, celková kvalita konstrukce a 

neporušenost prvk�. 

Kontroly výstupní se prolínají s meziopera�ními. Stavbyvedoucí kontroluje rovinnost 

horního a spodního povrchu. Povrch dobetonávky stropu se kontroluje 2m latí a 

povolená odchylka �iní 5mm.  

Kontrola rovinnosti povrchu v�nce a provedení zálivkového betonu.  

Absolutní rovinnost stropní konstrukce na 10m je 10mm.   
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Další kontrolou se zjiš	uje zhutn�nost betonu po odbedn�ní, nesmí být vid�t bublinky 

vzduchu v betonu. 

Kontroluje se tlouš	ka betonované �ásti stropu a to je 250mm. A celkové provedení 

stropní konstrukce dle projektové dokumentace. 

BOZP: 

• Každý �len montážní �ety musí být prokazateln� seznámen s bezpe�nostními 

p�edpisy a technologickým postupem, které se týkají jím provád�né �innosti.   

• P�ed zapo�etím montáže je t�eba vykonat všechny p�ípravné práce tak, aby postup 

montáže byl plynulý a odpovídal zásadám bezpe�nosti práce.   

• Je nutné zachovat p�esn� sled montážních prací z hlediska stability konstrukce a 

bezpe�nosti montáže stanovený projektem.   

• Pracovní �eta musí být vybavena veškerými montážními a ochrannými prost�edky a 

pom�ckami podle charakteru práce.   

• Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotn� zp�sobilí a 

vybaveni podle možností n�kterými pot�ebnými prost�edky a pom�ckami, tj. 

ochranné pásy, jistící lana, žeb�íky apod. 

• Zajišt�ní na vn�jších stranách konstrukcí i uvnit� objekt� proti pádu osob se provádí 

soub�žn� s postupem montáže zábradlím nebo ochranným hrazením, jakmile 

úrove� pracovišt� je výše jak 1,5 m nad úrovní terénu nebo nad nejblíže nižší 

úrovní pracovišt�.   

• Pracovní postup, montážní pom�cky a složení montážní �ety musí zajistit 

bezpe�nou manipulaci s b�emeny. Pod zav�šeným b�emenem a v jeho t�sné 

blízkosti se nesmí pohybovat osoby. 

Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

 Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

II. Za�ízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na BOZ p�i provozu a používání stroj� a ná�adí na 

staveništi 
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I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

XV. P�eprava stroj�

 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

XI. Montážní práce 

 Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán 

Na�ízení vlády �.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Požadavky na zabezpe�ení stavby v práci ve výškách 

II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

III. Používání žeb�íku 

IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích 

 Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajišt�ní staveništ�

II. Za�ízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

Bližší minimální požadavky na BOZ p�i provozu a používání stroj� a ná�adí na 

staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu stroj�

III. Mícha�ky 

V. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových a jiných sm�sí 

VI. �erpadla sm�si 

IX. Vibrátory 

XIV. Spole�ná ustanovení o zabezpe�ení stroj� p�i p�erušení a ukon�ení práce 

XV. P�eprava stroj�

 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
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I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betoná�ské práce a práce související 

X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

 Náležitosti oznámení o zahájení prací 

Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat plán 

Na�ízení vlády �.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Požadavky na zabezpe�ení stavby v práci ve výškách 

I. Zajišt�ní proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajišt�ní proti pádu osobními ochrannými pracovními prost�edky 

III. Používání žeb�íku 

IV. Zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a materiálu 

V. Zajišt�ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

VII. Do�asné stavební konstrukce 

 P�erušení práce ve výškách 

2.3 Zast�ešení 

Použitý materiál: 

Krytina z folie Sika tl.2,0mm 

Podkladní textilie ze syntetic. vláken 

Prkenný záklop tl.25mm 

D�ev�né smrkové trámy 120/160/6000 – 20 ks 

D�ev�né smrkové trámy 120/160/5000 – 20 ks 

Ocelové profily I 250 – 3000mm – 10ks 

Ocelové profily H 200 – 3500mm – 15ks 

Tepelná izolace tl.200mm – 150m2 

Parot�sná folie – 150 m2 
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Složení pracovního kolektivu: 

Na provád�ní základ� bude osobn� dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pov��ený mistr.  

Kolektiv: 1 strojník – obsluha autoje�ábu 

  1 vedoucí montážní �ety 

  2 vaza�i   

  3 tesa�i 

  2 pomocní d�lníci 

  1 svá�e� s platným svá�e�ským pr�kazem 

  1 �idi� nákladního automobilu 

Stroje: 

nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6 

Statický je�áb Liebherr 42 K.1 

Technologický postup: 

Nejprve bude zhotovena ocelová konstrukce z I a H profil�, která bude plnit funkci 

podp�rné konstrukce pro krov. Ocelové rámy budou dohromady sva�ovány a 

montovány v po�adí de montážního schématu. Ocelové profily budou na st�ehu 

dopravovány pomocí autoje�ábu, kdy budou samostatn� zav�šovány vaza�i pomocí 

popruh� na je�ábový hák.  
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Na ocelovou konstrukci se osadí krokve, které se p�imontují pomocí speciálních 

nava�ených úhelník� na ocelové konstrukci tak, že každá krokev zapadne mezi 2 tyto 

úhelníky opat�enými otvory, do krokví bude vyvrtán otvor a jím a otvory v úhelnících 

se prostr�í závitová ty�, která se z obou stran zajistí pomocí podložek a matek a bude 

zkrácena na vyhovující délku.  

Na obvodových st�nách budou osazeny pozednice pomocí chemických kotev do 

železobetonového v�nce po 1,5m pomocí závitových ty�í. Na tyto pozednice budou 

osazovány krokve pomocí osedlání a p�ibití h�ebem dl 25 cm. 

Jakost: 

Vstupní kontrola: 

P�i provád�ní krovu je nutné dodržet normu a technologii pro provád�ní d�ev�ných 

st�ešních konstrukcí. Spoje by m�ly být provád�ny s maximální možnou odchylkou ± 1 

cm. 

P�i vstupní kontrole je t�eba dohlédnout na kvalitu materiálu, rovnost p�izdívky a 

dostate�ná tvrdost betonu. D�evo nesmí nabýt vlhkosti v�tší než 20%. Vzhledov� by 

m�lo být s co nejmenším množstvím suk� a musí být správn� skoseno. D�evo musí být 

ošet�eno impregnací proti plísním, houbám, šk�dc�m a ohni. Pokud souhlasí po�et a 

rozm�ry, m�žeme za�ít se stavbou krovu.  

Meziopera�ní kontrola: 

Musíme dbát na správné rozmíst�ní prvk�, svislost a vodorovnost s maximální 

odchylkou ± 2 mm a také na tesa�ské spoje, zda jsou trámy správn� osazeny. 

Výstupní kontrola: 

 P�i této kontrole už jen investor znovu p�ekontroluje správnost osazení, vodorovnosti,  

v�etn� h�ebene, svislost a provedení tesa�ských spoj�. 

BOZP: 

B�hem montáže krovu jsou všichni pracovníci, provád�jící jeho montáž povinni nosit 

celot�lový postroj a být zajišt�ni lanem, uchyceným na pevném bodu. 

Na�ízení vlády �.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništích.
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Na�ízení vlády �.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

2.4 Dokon�ovací práce 

P�í�ky v jednotlivých patrech jsou tvo�eny p�í�kovkami sortimentu Porotherm. (viz 

postup zd�ní). 

V této etap� budou provedeny výpln� otvor�. Výpln� jsou kombinací sortimentu 

plastových a d�ev�ných prvk�. Veškeré okna budou d�ev�ná tzv. Eurookna, která budou 

opat�ena trojitým izola�ním sklem. Provede se osazení plastových parapet�. Vstupní a 

provozní dve�e objektu budou z plastového materiálu. Vnit�ní dve�e v objektu jsou 

obložkové d�ev�né a ocelové zárubn� dle výpis� prvk�. V této fázi budou 

namontovány, respektive zazd�ny ocelové zárubn�. D�ev�né zárubn� se budou provád�t 

až po omítkách.  

Hrubými instalacemi se rozumí provedení rozvod� vody, kanalizace, plynu, úst�edního 

vytáp�ní, silnoproudu a slaboproudu, vzduchotechniky apod. 

Vnit�ní omítky budou štukové, budou provedeny jako dvouvrstvé o tlouš	ce 15mm a 

štuk o tl. 5mm. Dle výkres� projektové dokumentace je znázorn�no, kde budou st�ny 

opat�eny keramickými obklady. Provedou se nát�ry ocelových prvk�. 

Konstrukce podlah v objektu závisí na místnostech a charakteru ú�elu jejich využití. 

Podlahy budou tvo�eny podkladním betonem a p�íslušnou izolací. Ve v�tšin� místností 

bude nášlapnou vrstvu tvo�it keramická dlažba.  

Vn�jší omítka bude hladká štuková s povrchovou úpravou Betadekor (výrobce Stomix 

Jeseník) v odstínu sv�tle béžové (�. 1349). Základový sokl na �elní, bo�ní a zadní stran�

objektu bude tvo�en štípanými betonovými tvárnicemi v odstínu sko�icové barvy. Sokl 

u zadní st�ny objektu a vyzna�ené plochy budou upraveny fasádními pásky (Klinker 

Roben Manus banda carbon) v odstínu cihlové. 

P�esahy st�echy v�etn� bok� budou obloženy palubkami a opat�eny nát�rem Luxol 

(odstín hn�dý – kaštan).   

Nakonec se provedou sadové úpravy. 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 

oplocení, trvalé deponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�

Celé �ešené staveništ� se nachází v centrální historické �ásti m�sta �eská T�ebová v 

bezprost�ední blízkosti Starého nám�stí. Tvo�í jej proluka po již d�íve zbouraném dom�

mezi domy �.p. 11 a �.p. 9 v ulici Klácelov�. Vlastní proluka je v sou�asné dob� volná, 

naposledy využívána jako staveništ� p�i stavebních úpravách m�stského ú�adu.�

Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ� s plošnou vým�rou 10 860 

m2. Zahrnuje tyto pozemky nebo jejich �ásti: 12, 13/1, 68, 70, 3234, 3735, 3377/4, 

3378/1, 3379/1 k.ú. �eská T�ebová. 

Jedná se o mírn� svažité území ve sm�ru k severovýchodní sv�tové stran�. Dot�ené 

území se pohybuje v nadmo�ské výšce cca od 379,00 do 372,40 m. n. m. 

Na jižní stran� pozemku se nachází stávající zástavba a jednosm�rná komunikace po 

ulici Klácelova, ze které bude p�ístup k budovám po zhotovení akce. Na severní stran�

pozemku se nacházejí zahrádky, bytový d�m, bývalá pekárna a silni�ní komunikace 

ulicí Podbranská. Na západní stran� pozemku se nachází bytová zástavba se 

zahrádkami. Na východní stran� pozemku se nachází p�ší zóna ulicí Lidická s bytovou 

zástavbou. 

Staveništ� v�etn� objektu ur�eného k rekonstrukci je volné a p�ipraveno k navrhovaným 

úpravám. Staveništní prostor bude p�ístupný ze stávající komunikace ulice Podbranská. 

Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 

jsou navrženy budoucí p�ipojovací body. Prakticky celé staveništ� je odvodnitelné do 

stávající deš	ové kanalizace. 

1.1. Oplocení staveništ�, dopravní zna�ení 

Oplocení pozemku bude kompletn�, mimo využití stávajících objekt�, nepr�hledným 

mobilním plotem CITY s výplní rámu kovovým trapézovým plechem. Plot bude kotven 

do nosných patek z recyklátu a jednotlivé panely budou spojeny bezpe�nostními 

sponami se speciálním klí�em. Výška oplocení je 2,0 m, celková délka �iní 66 m. Vjezd 

i výjezd bude zajišt�n z ulice Podbranská. Vjezd (pop�. výjezd), který slouží pro osobní 

a nákladní automobily, bude zprost�edkován uzamykatelnou provizorní bránou ší�ky 3,5 

m.  
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Technická data: 

Panely 

� délka 2,16 m 

� výška 2,0 m 

� hmotnost 38,5 kg 

� výpl� rámu – kovový trapézový plech 

Nosné patky 

� recyklovaný prefabrikát 

� st�ny nosné patky jsou zešikmeny 

� délka 600 mm 

� ší�ka 200 mm 

� výška 140 mm 

� hmotnost 27 kg 

Bezpe�nostní spony 

� spona se skládá ze dvou identických p�lspon, vratového šroubu a matice 

� tlouš	ka použitého materiálu je 2,5 mm 

� rozte� uchycovacích �ástí spony není shodná s rozte�í otvor� v nosné patce. 

Dotažením spony tak dochází k rozep�ení konc� plotových dílc� do nosné patky. 

Postup p�i montáži do�asného víceú�elového oplocení 

1. Rozmíst�ní nosných patek 

Nejprve se rozestaví nosné patky ve vzdálenosti odpovídající délce plotových dílc�. 

Podélná osa patky sm��uje kolmo k ose budovaného oplocení. Patky lze umístit i 

soub�žn� s osou oplocení, avšak v p�ípad� dostate�n� zajišt�né stability systému 

pomocí p�ídavných prvk� nebo jiným vhodným zp�sobem. 

2. Zasazení plotových dílc�

Jestliže máme rozmíst�ny nosné patky, m�žeme p�istoupit k samotnému osazování 

jednotlivých plotových dílc� zasunutím do otvor� v patkách. Tímto zp�sobem 

vytvo�íme souvislé oplocení ve dvou soub�žných osách. Dodržíme-li zásadu, že se vždy 

umístí jeden plotový dílec do p�edních otvor� a druhý, sousedící, do zadních otvor�, 

potom dosáhneme vysoké stability celého systému oplocení.��
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3. Zajišt�ní bezpe�nostní sponou 

V kone�né fázi se na horní konce sousedících plotových dílc� navle�ou pevnostní spony 

a pomocí klí�e se pevn� dotáhnou matice vratových šroub�. 

4. Vytvo�ení brány 

V míst�, kde je požadován pr�jezd (brána) na staveništ�, se nezaloží nosné patky a 

vynechá se také spona. Vznikne tak prakticky 3,5m široká brána o dvou polích, jejíž 

k�ídla se otá�ejí v otvoru nosné patky. Krajní spony brány se nedotáhnou úpln�, ale 

pouze tak, aby umož�ovaly otevírání a zavírání brány. 

5. Postup p�i demontáži 

P�i demontáži systému budeme postupovat v opa�ném po�adí než p�i montáži. 

��� �

Obr. Ukázka oplocení, patky z recyklátu 

��� �

Obr. Bezpe�nostní spona, pojezdové kole�ko k brán�

V dob� výstavby budou povrchy v areálu stavby provedeny z kombinace tl 150 mm 

MAKADAM a tl. 120 mm HUTN�NÝ ŠT�RK frakce 8 – 16 mm. Po dokon�ení 

stavebních prací budou vnit�ní komunikace dopln�ny finální povrchovou vrstvou.  

Kone�né venkovní úpravy �eší úpravu venkovních ploch, které jsou v rámci M�stského 

muzea. V zásad� zahrnuje ozelen�ní prostoru, jeho oplocení a úpravu klidové pobytové 

zóny. V sou�asné dob� jsou na ploše pouze náletové a sadovnicky nehodnotné d�eviny, 

které budou v rámci nových úprav odstran�ny. 
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1.2. Trvalé deponie a mezideponie 

Meziskládky cihelných výrobk�

Na stavb� je jedna meziskládka dováženého materiálu a je v dosahové vzdálenosti 

je�ábu. Cihelné prvky Porotherm se budou skladovat na vratných paletách od výrobce 

s rozm�ry 1180 x 1000 x 1400 mm. Celá paleta bude zabalená v originální obalové fólii, 

která bude výrobky chránit p�ed pov�trnostními vlivy. Na stavbu budou dále dodány 

keramické p�eklady dvou r�zných výšek. Ty se dodají již jako prefabrikáty. 

P�i skladování je zajišt�no volné odtékání deš	ové vody již spádovým území sm�rem 

k ulici Podbranská. Navíc povrch meziskládek bude zpevn�n vrstvou makadamu tl. 120 

mm prolitým cementem. Tato �ást zpevn�ného povrchu bude sloužit jako podkladní 

vrstva pro nov� budovanou komunikaci v rámci areálu. 

Skladování pom�cek  

Pro skladování montážních pom�cek, kotvících a klempí�ských prvk� bude vyhrazeno 

místo v uzamykatelné skladovací kontejnerové bu�ce o vn�jších rozm�rech 6 058 x 2 

438 x 2 591 mm, hmotnosti 1 530 kg a nosnosti 5 000 kg. 

Obr. P�dorysné uspo�ádání 

Sila 

Na stavbu budou použita dv� sila, každé o objemu 7,5 m3. Jedno ze sil bude používáno 

p�i provád�ní hrubé stavby, bude sloužit na skladování suché maltové sm�si pro zd�ní. 

Silo umístíme ve východní �ásti staveništ�, hned za budovou �.p. 11. Bude usazeno na 

ploše minimáln� 3 x 3 m zpevn�né hutn�ným št�rkopískem. Silo bude opat�eno 

pneumatickým dopravníkem pro dopravu suché sm�si k místu zpracování. Druhé silo 

bude používáno p�i dokon�ovacích pracích, toto silo bude sloužit pro suché omítkové 
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sm�si. Silo bude umíst�no ve stejném míst� jako první. Na zpevn�nou plochu se osadí 

železobetonové panely 3,0 x 1,5 x 0,15 m. 

�������������������������������������������������������������������������������

Kontinuální mícha�ka HM 106 – slouží ke smíchání suché maltové sm�si na bázi 

cementu (nap�. zdících malt, spárovacích malt, vyrovnávacích hmot, atd.) s vodou. Lze 

ji pevn� p�ipojit ke konusu sila nebo ji použít k míchání balených sm�sí.�

�

Pneumatický dopravník PFT SILOMAT C (pro samospádové silo) 

Slouží k pneumatické doprav� suché maltové sm�si na místo zpracování - až ke 

koncovému za�ízení (omítacímu stroji nebo kontinuálnímu mícha�i). 

�

Omítací stroj 

Slouží k �erpání suché maltové sm�si, jejímu míchání a následnému omítání (event. 

zd�ní). V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou sm�s dopravit 

pneumaticky.�

�
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Deponie 

Pro skládku zeminy, která byla odstran�na p�i provád�ní zemních prací, je ur�ena 

deponie na severní stran� staveništ�. Tato zemina bude následn� použita p�i kone�ných 

terénních úpravách. 

2. Zásady organizace  

2.1. Stávající inženýrské sít�

P�ed zahájením veškerých stavebních prací musí být podloženy výkresovými 

dokumenty všechny inženýrské sít� na stavebním pozemku a v jeho blízkém okolí. 

Stávající inženýrské sít� (splašková a deš	ová kanalizace, vodovod, plynovod 

st�edotlak, vedení vysokého nap�tí) vedou pod p�ilehlou komunikací pod ul. Klácelova.�

�yto p�ípojky budou p�ed zahájením zemních prací vytý�eny a vyzna�eny, aby nedošlo 

v pr�b�hu stavby k jejich poškození. P�edpokládá se, že toto vyty�ení bylo provedeno 

odpov�dnými zástupci jednotlivých majitel� inženýrských sítí na základ� žádosti 

stavebníka, pop�. zhotovitele stavby a to zpravidla za úhradu. 

2.2. Stávající stavební objekty 

Sou�ást staveništ� je stávající historická budova, která bude sloužit �áste�n� i jako sklad 

materiálu a ná�adí. Zde se bude nacházet p�ípojné místo pro vodovod a také staveništní 

mobilní elektrická rozvodná sk�í�.�

2.3. Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny a na kanalizaci 

Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 

jsou navrženy budoucí p�ipojovací body. Voda bude sloužit jako užitková i jako pitná. 

Stavbyvedoucí zapíše do stavebního deníku stav hodin ve staveništním rozvad��i p�ed 

zahájením prací. 

Odvedení splašk� ze staveništ� bude �ešeno fekálními tanky, které budou umíst�ny pod 

hygienickým zázemím (bu�kami s WC a sprchami), jehož odpady do nich budou 

napojeny. I p�esto, že na staveništi bude realizována kanaliza�ní p�ípojka s revizní 

šachtou, avšak vzhledem k jejímu nevýhodnému umíst�ní v rámci za�ízení staveništ�

nebude využita. 

Dle geologického pr�zkumu není p�edpokládán výskyt spodní vody. V p�ípad� jejího 

výskytu ve stavební jám� z d�vod� nadm�rných deš	ových srážek bude využito 

kalového �erpadla. 
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2.4. Napojení staveništ� na dopravní infrastrukturu 

P�íjezd k objektu je umožn�n jedním vjezdem a to p�ímo z p�ilehlé komunikace 

Podbranská. Mobilní je�áb pro p�esun p�edpjatých stropních panel� bude umíst�n p�ímo 

na ulici Klácelova a veškerý provoz bude po dobu montáže p�erušen.�Kola nákladních 

automobil� budou p�ed výjezdem ze stavby o�išt�ny a odpad bude sveden do odpadové 

vany a následn� odvezen na ur�enou skládku, aby ve�ejné komunikace nebyly 

nezne�išt�ny. Zvýšená prašnost se bude �ešit kropením staveništ� vodou. 

2.5. Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadující ohlášení 

Pro za�ízení staveništ� není uvažováno se stavbami, které vyžadují ohlášení. 

2.6. Termíny výstavby 

P�edání staveništ� dodavateli: 1. 4. 2012 

Zahájení prací:   14. 4. 2012 

P�edání stavby objednateli:  30. 4. 2013 

2.7. Bezpe�nostní opat�ení staveništ�

Vjezd musí být sm�rem k ve�ejné komunikaci viditeln� vyzna�en a to i v p�ípad�

snížené viditelnosti. Každý den po ukon�ení prací na stavb� je stavbyvedoucí povinen 

bránu uzamknout a zabránit tak vniknutí nepovolaných osob. Na staveništi se budou 

pohybovat výhradn� pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní zástupci a 

zástupci stavebního ú�adu vykonávající soustavný dozor. Ostatní osoby mohou na 

stavbu pouze za doprovodu povolané osoby. Osoby pohybující se na stavb� jsou 

povinni dodržovat základní bezpe�nostní pokyny tzn. nosit ochranné pom�cky – p�ilba, 

reflexní vesta a pevná obuv.  

Všechna automobilová mechanizace bude vybavena upozor�ovacím zvukovým 

signálem. Je�áb bude mít p�esn� vyhrazené plochy, kde se m�že pohybovat s 

b�emenem. 

Veškerý p�ší provoz na ulici Podbranská bude p�eveden na prot�jší stranu p�ilehlé ulice. 

Na ulici Klácelova bude p�ší provoz omezen pouze na druhou polovinu ší�ky chodníku 

a bude vyžadována zvýšená opatrnost chodc�. P�i montáži stropních panel� na budovu 

�.p.10 bude veškerý provoz na ulici Klácelova po dobu montáže zcela uzav�en. 

Ulice Školní není dimenzována na užívání t�žkou technikou, a proto nesmí být b�hem 

stavby zhotovitelem využívána. 
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2.8. Poloha a hrubé schéma staveništ�

3. Návrh za�ízení staveništ�

3.1. Objekty za�ízení staveništ�

Kancelá� – 8 m2 / osoba 

Stavbyvedoucí + asistent stavbyvedoucího = 16 m2 

1x obytná bu�ka CONTI 

Jedná se o jednoduchou stavební bu�ku z ocelových rám�. Bo�ní oplášt�ní má charakter 

svislých st�n. Jedná se o panely KINGSPAN o síle 40 mm, rohy jsou opat�eny krycími 

plechy. Zast�ešení je �ešeno podobn� jako u st�n s tím, že krycí vrstvu tvo�í trapézový 

plech o síle 80 mm. Tento objekt je vybaven dve�mi s bezpe�nostním kováním a 

p�iva�eným krytem na visací zámek, oknem s pevnou m�íží, dále elektroinstalacemi, 

osv�tlením jak vnit�ním tak venkovním, rozvody zásuvek. Váha bu�ky je 1150 kg. 

Obr. Vrátnice – obytná bu�ka CONTI 
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Šatna – 1,75 m2 / osoba 

15 pracovník� = 26,25 m2 

2x šatní bu�ka OB 6/P  

Zázemí bude v areálu vy�ešeno 2 mobilními bu�kami. Šatna pro pracovníky 

dodavatelských firem je zajišt�na bu�kou OB 6/P se zádve�ím.�

�

Obr. P�dorysné uspo�ádání šatní bu�ky OB 6/P 

Hygienické zázemí – 1 toaleta / 10 osob 

15 pracovník� = 2 toalety 

2x mobilní toaleta SAN 3/V 

Sociální vybavení staveništ� zajistí 2x bu�ka SAN 3/V. Základní vybavení bu�ky: 1x 

sprchový kout, 2x keramické umyvadlo, 1x toaletní kabinka se záchodovou mísou, 1x 

pisoár, 1x boilet.�

Obr. P�dorysné uspo�ádání sanitární mobilní toalety TOI TOI Fresh 
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Odvod splašk� ze staveništ�

1x fekální tank TOI TOI 

Odvedení splašk� ze staveništ� bude �ešeno fekálními jímkami typu FK s integrovaným 

schodišt�m, které budou umíst�ny pod hygienickým zázemím (bu�kami s WC a 

sprchami), jehož odpady do nich budou napojeny. Na staveništi bude sice zbudována 

kanaliza�ní p�ípojka s revizní šachtou, avšak vzhledem k jejímu nevýhodnému umíst�ní 

v rámci za�ízení staveništ� nebude využita. 

Vzhledem usazení bu�ky na tento tank je nutné zajistit bezpe�ný p�ístup do bu�ky a 

p�ekonání výškového rozdílu, který �iní 610 mm. To se provede použitím tanku 

s integrovaným schodišt�m. 

Technické parametry: 

Objem: 9 m3

P�íslušenství: 1x manipula�ní poklop 500 / 500 mm 

 1x odsávací otvor s hadicovou koncovkou 

 1x �istící otvor 

Vnit�ní nát�r gumolak, bez izolace. Dále bez manipula�ních zásuvek pro vysokozdvižný 

vozík. 

� �
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3.2. �asový plán budování objekt� a likvidace za�ízení staveništ�

Zahájení 
Doba 
trvání 

Budování 

P�evzetí staveništ� 1.4.2012 1 den 
Montáž oplocení 2.4.2012 1 den 
Skládky 2.4.2012 1 den 
Zpevn�né plochy 3.4.2012 2 dny 
Úprava komunikací 3.4.2012 2 dny 
Odvod splašk� 5.4.2012 1 den 
Sestavení bun�k 5.4.2012 1 den 
Nádoby na odpady 5.4.2012 1 den 

Vnitrostaveništní rozvody vody a 
el. energie 

6.4.2012 1 den 

V�žový je�áb 17.4.2012 1 den 
Sila 16.9.2012 1 den 

Likvidace 

Demontáž oplocení 22.4.2012 1 den 
Skládky 20.4.2012 1 den 
Odvod splašk� 20.4.2012 1 den 
Sestavení bun�k 20.4.2013 1 den 
Nádoby na odpady 22.4.2013 1 den 

Vnitrostaveništní rozvody vody a 
el. energie 

20.4.2012 1 den 

V�žový je�áb 3.8.2012 1 den 
Sila 1.10.2012 1 den 
P�edání stavbu objednateli 30.4.2013 1 den 

Likvidace objekt� za�ízeni staveništ� bude probíhat v souladu s jednotlivými pracemi na 

ostatních objektech celé stavby. Po provedení budou plochy upraveny do stavu 

odpovídajícímu zapo�etí prací na okolních komunikacích a zatravn�ní. 
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Skladování 

Pro skladování montážních pom�cek, kotvících a klempí�ských prvk� bude vyhrazeno 

místo v uzamykatelné skladovací kontejnerové bu�ce o vn�jších rozm�rech 6 058 x 2 

438 x 2 591 mm, hmotnosti 1 530 kg a nosnosti 5 000 kg. 

Obr. P�dorysné uspo�ádání skladovacího kontejneru 

Obr. Ukázka skladovacího kontejneru

Odpad 

Na staveništi budou umíst�ny 2 ks plastových kontejner� o objemu 660 l a rozm�rech 

1360 x 770 x 1180 mm v tmavé barv� pro sm�sný komunální odpad. Kontejner je 

pojízdný po �ty�ech kole�kách a z toho dv� jsou opat�ena brzdami. Umíst�n bude v 

severní �ásti staveništ� nedaleko vjezdu/výjezdu. 

Dále zde budou umíst�ny 3 ks plastových popelnic o objemu 240 l a rozm�rech 740 x 580 

x 1075 mm na kole�kách ve t�ech barevných variantách pro t�íd�ný odpad - plast, sklo a 

papír. Na každé popelnici bude nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou ur�ené. 

    

Obr. Ukázka kontejneru a popelnic na odpad 
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Mobilní elektrická rozvodná sk�í� HM 422 / FI / EL 

Tento staveništní rozvad�� v tmavé barv� je vyroben z nárazuvzdorného polyetylénu a 

žárov� pozinkovanou ocelí. Díky tomuto materiálu má rozvad�� kvalitní sk�í�

s vynikající mechanickou odolností. 

Technické parametry: 

Pr�myslové zásuvky: 2x400V/16A, 2x400V/32A 

Zásuvky:   4x230V/16A 

Proudový chráni�  1xFI 4/40/0,03A 

Jišt�ní   4x1/16A, 2x3/16A, 2x3/32A 

P�ipojení   p�ívodka 5/32A 

Rozm�ry   640 x 1060 mm 

Materiál   polyetylén 

M��ení   do 63 A 

Mechanická odolnost IK9, 40-63-250 A 

3.2. Pot�eba vody 

Pot�eba vody pro provozní ú�ely: Qt = (Sv x knt) / (t x 3600) [l /s] 

  

Qt maximální hodinová pot�eba provozní vody 

Sv  pot�eba provozní vody za den [l] 

knt  koeficient nerovnom�rnosti pot�eby provozní vody, knt = 1,5 

t pracovní doba na staveništi dle sm�nnosti v hodinách v letním období 

Pot�eba vody pro �innost MJ Spot�eba / 
den [l] 

Po�et Celkem spot�eba / 
den [l] 

Ošet�ování základové desky SO 01 a SO 03 m3 250 75,0 18 754 

Ošet�ování stropní konstrukce - 
dobetonávky 

m3 250 14,8 3 688 

Podlahy 1/2 SO 01 - 2NP, 3NP m2 20 483,1 9 662 

P�í�ky 1/2 1PP, 1NP, 2NP, 3NP m2 15 415,7 6 236 

Omítky 1/4 1PP, 1NP, 2NP, 3NP m2 20 311,7 6 235 

�išt�ní nákladních vozidel 1 vozidlo 1000 10,0 10 000 

�išt�ní osobních vozidel 1 vozidlo 150 4,0 600 
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Qt = (55 175 x 1,5) / (10 x 3600) 

Qt = 2,3 l / s 

Výpo�et pot�eby provozní vody na staveništi je uvažován pro procesy, které mohou na 

stavb� prob�hnout ve stejném �ase, viz. �asový plán hlavního stavebního objektu. 

Pot�eba vody pro osobní hygienu: Qp = (Pp x Ns x knt) / (t x 3600) [l /s] 

Qp maximální hodinová pot�eba vody 

Pp  po�et pracovník� ve sm�n�

Ns  norma spot�eby vody na osobu za den (l) 

knt  koeficient nerovnom�rnosti pot�eby vody pro osobní ú�ely, knt = 2,7 

t  pracovní doba na staveništi dle sm�nnosti v hodinách v letním období 

Pot�eba vody pro �innost MJ 
Spot�eba 
/ den [l] Po�et 

Celkem spot�eba / 
den [l] 

Pracovníci na staveništi se sprchováním 
1 prac. / 
sm�na 

75 15 1 125 

Qp = (15*75*2,7) / (10*3600) 

Qp = 0,08 l / s 

Pot�eba vody pro protipožární ú�ely: 

V t�sné blízkosti staveništ� jsou umíst�n jeden ve�ejný hydrant, a proto není nutné 

navrhovat na staveništi rozvody na protipožární ú�ely. 

Celková pot�eba vody na staveništi b�hem výstavby bude 2,38 l / s = 8,57 m3 / h. 

Návrh vodovodní plastového potrubí PN 10 - DN 40, návrhová rychlost 2,5 m/s. 

3.3. Pot�eba elektrické energie 

Hodnota p�íkonu elektrické energie se stanoví z celkového po�tu strojních za�ízení na 

staveništi konkrétn� z jejich výkonu. Ve výpo�tu bude uvažována pouze ta strojní 

sestava, která se bude na staveništi vyskytovat ve stejný �as. 
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Hodnota p�íkonu: 

S = 1,1 !"1 x P1 #$"2 x P2 #$"3 x P3)
2 + !"1 x P1 x %&'1 #$"2 x P2 x %&'2 #$"3 x P3 x %&'3)2

S  zdánlivý p�íkon 

1,1  koeficient rezervy nep�edvídaného zvýšení p�íkonu 10% 


1, 
2, 
3 koeficienty náro�nosti – soudobost výkon� spot�ebi��

tg�1, tg�2, tg�3 fázový posun stanovený z p�íslušné hodnoty cos�

P1  instalovaný výkon elektromotor� na staveništi 

P2  instalovaný výkon osv�tlení vnit�ních prostor�

P3  instalovaný výkon vn�jšího osv�tlení 

Koeficient náro�nosti 
1 dle �SN 34 1610 

Hodnota koeficientu pro mechaniza�ní prost�edek s jedním elektromotorem 0,75 

Hodnota koeficientu pro mechaniz. prost�edek se dv�ma a více elektromotory 0,55 

Koeficient náro�nosti 
2 vnit�ního osv�tlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 

Koeficient náro�nosti 
3 vn�jšího osv�tlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 

V p�ípad� v�tšího po�tu mechaniza�ních prost�edk� na stavbách: 

Ze zd�né nosné konstrukce 0,25 

S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4 

Ze ŽLB prefabrikát� s použitím lehkých mechaniza�ních prost�edk� 0,45 

Ze ŽLB prefabrikát� s použitím t�žkých mechaniza�ních prost�edk� 0,55 

Hodnota P1 – instalovaný výkon elektromotor� na staveništi. 

Stroj Výkon jednoho stroje Celkový výkon 

Aktiva�ní mícha�ka kW 0,7 kW 

Profilová úhlová bruska kW 2,2 kW 

Svá�e�ka kW 4,6 kW 

�et�zová pila kW 1,8 kW 

CELKEM 9,3 kW 

Hodnota P2 – instalovaný výkon vnit�ního osv�tlení. 

Typ osv�tlení Výkon jednoho zdroje Celkový výkon 

8 x stropnice v bu�kách 0,15 kW 1,2 kW 
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Hodnota P3 – instalovaný výkon venkovního osv�tlení. 

Typ osv�tlení Výkon jednoho stroje Celkový výkon 

2 x reflektor 0,5 kW 1 kW 

Celkový pot�ebný výkon na staveništi b�hem výstavby: 

S = 1,1�(0,55* 9,3 + 0,8*1,2 + 0,9*2)2 + (0,55*9,3*tg 0,75 + 0,8*1,2*tg 0,9 + 0,9*2*tg 0,9)2

S = 8,66 kW 

4. Fáze za�ízení staveništ�

4.1. Hrubé terénní úpravy 

Na staveništi se odstraní veškeré stromové porosty, k�oviny a dozerem bude na 

ur�ených �ástech plochy provedena skrývka ornice o mocnosti 200 mm. To vše bude 

dále odvezeno firmou Eko Bi na skládku, s výjimkou ornice, která bude použita na 

terénní úpravy na stavbu dopravního terminálu Jana Pernera v �eské T�ebové. S tímto 

úkonem bude sou�asn� z�ízeno oplocení pozemku v�etn� vjezdu/výjezdu  opat�eného 

bránou. 

Na staveništ� bude dovezen makadam a hutn�ný št�rk na zpevn�ní plochy jak 

pojezdové tak i plochy zázemí staveništ�. Dále se na staveništ� umístí 4 mobilní bu�ky, 

fekální tank, jeden skladový kontejner a barevné odlišné popelnice na t�íd�ný odpad. 

P�ed zahájením zemních prací budou vyty�eny stávající sít� procházející staveništ�m a 

blízkým okolím. Dále budou vybudovány a p�ipojeny staveništní p�ípojky vody a 

elektrické energie. P�ípadné osv�tlení bude �ešeno dv�ma reflektory. 

4.2. Hrubá stavba 

Dle pot�eby bude plocha staveništ� zhutn�na vibra�ním p�chem, pop�ípad� další plochy 

bude možné dosypat št�rkem. Kamenivo nebude nutné po skon�ení výstavby 

odstra�ovat, protože prob�hne realizace parkovacích stání. V západní �ásti staveništ�

bude z�ízena meziskládka materiálu, zpevn�ná také št�rkem. 

4.3. Dokon�ovací práce 

Ve východní �ásti staveništ� budou umíst�ny dv� sila, každé o objemu 7,5 m3. Jedno 

bude skladovat suché sm�si malty, druhé pak bude zásobovat stavbu suchou sm�sí na 

cementový pot�r a následn� se nahradí silem pro omítkoviny. Po dokon�ení prací na 
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stavebních objektech SO 01 a SO 03 mohou zapo�ít práce na sadových úpravách a 

komunikacích. P�i zhotovování t�chto úprav se minimalizuje za�ízení staveništ� tak, že 

se zde ponechá pouze kancelá� stavbyvedoucího a jeho asistenta, 1 šatna pro 

zam�stnance dodavatele, 2 hygienické za�ízení s fekálním tankem, skladovací 

kontejner, nádoby na veškerý odpad ze stavby, rozvad�� a oplocení. Elektrická energie 

bude napojena na nov� zbudovaný rozvad��. Po skon�ení všech prací bude proveden 

kompletní úklid a odvezeny zbylé objekty za�ízení staveništ� v�etn� oplocení a jeho 

demontáže. 

5. Náklady na za�ízení staveništ�

Ekonomické zhodnocení náklad� na montáž, dobu trvání a demontáž za�ízení staveništ�

obsahuje soupis základních bun�k a stavebních prvk� (zmín�no ve 4. odstavci tohoto 

dokumentu), jež slouží jako za�ízení staveništ�. Do kalkulace byla zapo�ítána cena za 

pronájem s ohledem na dobu p�j�ení. Cena montáže a demontáže byla provedena 

odhadem, na základ� pr�zkumu souvisejících orienta�ních cen. 

Ozna�ení Množství
Cena / m.j. 
(K� / m�síc)

Doba trvání 
(m�síc) Cena (K�) Poznámka 

Bu�ka CONTI - kancelá� 1 ks 3 900 12 46 800 Pronájem 

Bu�ka OB 6/P - šatna 2 ks 3 900 12 93 600 Pronájem 

Bu�ka SAN 3/V - sociál. 
zázemí 

2 ks 6 500 12 156 000 Pronájem 

Fekální tank 1 ks 3 300 12 39 600 Vlastní 

Skladovací kontejner 1 ks 2 700 12 32 400 Pronájem 

Popelnice 3 ks - - 2 550 Vlastní 

Kontejner 1 ks - - 5 100 Vlastní 

V�žový je�áb 1 ks 45 000 3 135 000 Pronájem 

Oplocení - CITY 66 m 80 14 73 920 Pronájem 

Silo 2 ks 1 100 - 2 200 Jednorázový poplatek

Rozvad�� 1 ks - - 30 000 Vlastní 

Št�rk 30 m3 - - 18 000 Zakoupeno 

Staveništní rozvody 20 m3 - - 5 000 Vlastní 

Hasicí p�ístroje 3 ks - - 1 800 Zakoupeno 

Další vybavení - - - 12 840
2% ze sou�tu ceny 

položek 641 970,-K�

Cena celkem 654 810,- K�
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Staveništní mobilní bu�ky budou pronajaté. Cena za pronájem obsahuje i cenu za 

dopravu, montáž, demontáž a pravidelný servis (každých 14 dní). 

5.1. Spot�eba energií 

Voda 8 570 32,0 K� / m3 - 274 240 
(8,57m3 x 10h x 5dn�

x 25týdn�) x 0,8 

Elekt�ina 8,66 
2 986,8     

K� / MWh 
- 25 866 

(8,66 kW x 10h x 5dn�
x 25týdn�) x 0,8 

Celková cena za�ízení staveništ� je stanovena ve výši 954 916,- bez DPH (1 155 450.- K� s DPH). 

6. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

- Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný 

provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

- Na�ízení vlády �. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních 

zna�ek a zavedení signál�. 

- Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost 

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

- Na�ízení vlády �. 361/2077 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i 

práci. 

- Vyhláška �. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajišt�ní 

bezpe�nosti práce a technických za�ízení. 

Práce, na které je pot�eba speciální oprávn�ní budou provád�t pouze pracovníci, kte�í 

pro jednotlivé práce byli vyškoleni, jsou zp�sobilí práci provád�t a vlastní pat�i�né 

oprávn�ní, kterým se mohou kdykoliv prokázat. 

7. Ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

- Zákon �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí 

- Zákon �. 185/ 2001 Sb., o odpadech a zm�n� n�kterých dalších zákon�

- Zákon �. 477/2001 Sb., o obalech a zm�n� n�kterých zákon�
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- Vyhláška MŽP �. 41/2005 Sb. a �. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady 

- Vyhláška �. 376/2001 Sb. a �. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpe�ných vlastností 

odpad�

Výstavba m�stského muzea bude provád�na v souladu se všemi výše zmín�nými 

p�episy o ochran� životního prost�edí. Toxické odpady, které podléhají zvláštním 

p�edpis�m, podle kterých jsou zp�ísn�né podmínky uchovávání a likvidace se na stavb�

vyskytovat nebudou. V záv�ru výstavby jsou v projektu naplánovány sadové úpravy, na 

pozemku kde nebude parkovací stání nebo p�ší komunikace bude oseto travním 

semenem a vysazeny stromy a ke�e. 
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1. Pásový dozer CAT TYP D6N XL 

Technické parametry:  

Výkon motoru: 111,8 kW 

M�rný tlak:  0,52 bar 

Objem radlice: 3,2 m³ 

Rozm�ry radlice: 3274x1195 mm 

Provozní hmotnost: 16,6 t 

�

�

2. Kolový naklada� CAT TYP 432E 

Technické parametry: 

Výkon motoru:   67 KW 

Objem nakládací lopaty:  1,0-1,03 m³ 

Objem hloubkové lopaty:  0,08-0,29 m³ 

Max. hloub. dosah/max. dosah: 6,0/6,7 m 

Provozní hmotnost:   7,7 t 

�

�

�
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3. Nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  

Technické parametry: 

Výkon motoru: 237 KW 

Objem korby:  13,0 m³ 

Provozní hmotnost: 26 t 

Maximální náklad: 9,919 t 

Maximální rychlost: 90 km/h 

4. Rýpadlo-naklada� JCB 2CX 

Technické parametry: 

Celk. výkon motoru:    56 kW 

Parametry rýpadla: 

Max. hloubka hloubení:   3 701 mm 

Max. nakládací výška:  3 235 mm 

Max. pracovní výška:   4 454 mm 

Rypná síla lopaty:   42 kN 

Rypná síla násady:   22,84 kN 

Vodorovný dosah od st�edu kol: 5 727 mm 

Parametry naklada�e: 

Nakládací výška:   2 480 mm 

Výsypná výška:   2 000 mm 

Nosnost do max. výšky:  2,1 t 

�

Provozní hmotnost:   5,71 t 
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5. Autodomícháva� Schwing AM 10 C 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem: 10 m3

Geometrický objem: 17 040 l 

Stupe� pln�ní:  58,7% 

Po�et otá�ek bubnu: 0-14 ot./min. 

�

�

Obr. Patentované tvrzené spirály 

6. Auto�erpadlo Schwing S 24 SX 

Technické parametry: 

Vertikální dosah:   23,5 m 

Horizontální dosah:   19,5 m 

Po�et ramen:    4 

Dopravní potrubí:   DN 125 

Zapatkování podp�r – p�ední: 4,69 m 

Zapatkování podp�r – zadní:  2,25 m 
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Parametry �erpací jednotky: 

Typ:    P 2020 

Dopravované množství: 90 m3/h 

�

�

�
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7. Nákladní dodávka VW Crafter 50 valník 

Technické údaje: 

Ložná plocha:  9,2 m2

Výkon:  120 kW 

Užitná nosnost: 1,14 t 

�
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8. Statický je�áb Liebherr 42 K.1 

Technické parametry: 

Max. nosnost:    2,5 t 

Dosah s max. nákladem:  12 m 

Max. nosnost p�i max. vyložení: 1,65 t 

Dosah:     30 m 

P�i vyložení 24 m �iní nosnost 2,25 t 

8.1. Návrh v�žového je�ábu�Liebherr 42 K.1 

Jedná se o stavební rychlostavitelný v�žový je�áb, který bude montovaný na pevných 

patkách s rozm�rem základny 4,45 x 4,15 m, s oto�nou v�ží a s vodorovným 

výložníkem o délce 30 m. Výška zdvihu se m�že m�nit v závislosti na po�tu vložených 

mezidíl� od 23,1 do 32,7 m. Je�áb bude p�epravován na taha�i TATRA 815 a 

jednonápravovém podvozku. Únosnost podloží p�ipraveného p�ed montáží pod patky 

je�ábu je nutné zajistit v hodnot� minimáln� 2,5 kg/cm2, což se provede vibra�ním 

p�chem odpov�dnou osobou. P�íkon je�ábu vyžaduje zajišt�ní p�ívodu zakon�eného 63 

A vypína�em uzamykatelným ve vypnuté poloze a jišt�ným minimáln� 63 A jisti�em s 

vypínací charakteristikou "D". 

Napojení na elektrickou energii 

U stávajícího objektu je umíst�n staveništní rozvad�� elektrické energie, na který bude 

po dobu hrubé stavby navrhovaný je�áb napojen. 

Umíst�ní v�žového je�ábu 

Umíst�ní stabilního v�žového je�ábu je znázorn�no na p�iloženém výkresu za�ízení 

staveništ�, který je sou�ástí této práce a umíst�ní odpovídá obecným vymezujícím 

standard�m, které jsou znázorn�ny v obrázku. 

A. Nejt�žší b�emeno o hmotnosti 1,255 t (paleta cihelných blok� Porotherm) 

 Vzdálenost skládky �iní 16 m 

 Vzdálenost umíst�ní v objektu �iní 11 m 

B. Nejvzdálen�jší b�emeno o hmotnosti 0,27 t (ocelový stropní nosník) 

 Vzdálenost skládky �iní 16 m 

 Vzdálenost umíst�ní v objektu �iní 24 m 
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9. Nákladní automobil MAN TGM 18.280 s valníkovým náv�sem 

Technické parametry: 

Výkon motoru: 206 kW 

Hmotnost vozidla: 18 t 

Užite�ná hmotnost: 10,65 t 

�

10. Autoje�áb TEREX DEMAG AC 55 CITY 

Technické parametry: 

Ší�ka s vys. op�rami:   6,4 m 

Výložník:    4 pln� hydraulické výsuvné teleskopy 

Jmenovitá nosnost:   55 000/3,0 kg / m 

Délka hl. výložníku:   7,7 - 40 m 

Délka špi�kového výložníku:  7,3 – 13,8 m 

Provozní cestovní hmotnost:  36 t 

�

�
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Maximální hmotnost nejvzdálen�jšího a zárove� nejt�žšího b�emene, tj. 23 m na délku a 

15m na výšku, dle zat�žovacího diagramu �iní 3,9 t, p�i�emž u této stavby se jedná o 

panel SPIROLL tíhy 3,0 t. 
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11. Vrtná souprava KLEMM KR 802-3, typ 161 

Technické parametry: 

Výkon:   95 / 2300 kW / ot./min 

Hmotnost:   9,4 t 

Hydraulická �erpadla: 1 Ob�h  125 l / min 

     2 Ob�h  100 l / min 

     3 Ob�h  22,6 l / min 

     4 Ob�h  15 l / min 

Tlak v systému:  320 bar 

Rychlost pojezdu:  1,6 km / hod 

P�ípustný kroutící moment vrtacího držáku:  20 kW 

Celková délka vrtacího držáku:   5 765 mm 

Maximální délka ty�e:    4 000 mm 

Posuvná rychlost:     11 ,3 m / min 
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12. Aktiva�ní mícha�ka AM 200 

Koloidní aktiva�ní mícha�ka je ur�ena pro p�ípravu kvalitní injek�ní cementové nebo 

jílocementové sm�si. Aktivace jednotlivých složek sm�si se d�je cirkulací nadávkované 

sm�si pomocí ob�hového odst�edivého �erpadla. Podstatu fungování p�edstavuje 

ob�hové odst�edivé �erpadlo, které umož�uje dosáhnout vysokou rychlost ob�hu 

p�ipravované sm�si. Ob�hem sm�si vysokou rychlostí dochází k jejímu intenzivnímu 

promíchávání a k dezintegraci zrn pevných frakcí. Tento proces vede k požadované 

vysoké dispergaci pevné fáze. P�íprava standartní dávky injek�ní sm�si trvá cca 1 min. 

Technické parametry: 

Aktivovaný objem:  150 / 200 

Výkon (m3 / h):  4 

P�íkon elektromotoru: 7,5 W 

Délka:    1 255 mm 

Ší�ka:    1 029 mm 

Výška:    1 948 mm 

Hmotnost stroje:  300 kg 

13. Ponorný vibrátor WEBER MVX 

Technické parametry: 

Výkon:   1 200 W 

Provozní hmotnost:  10,7 kg 

Otá�ky:   3 000 / min 

Pr�m�r vibra�ní hlavice: 30 / 38 / 48 mm 

Vibra�ní hlavice:  WEBER PV 38 

�
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14. Varimat V2 svá�e�ka folií 230V/4600W Leister 

Technické parametry: 

Nap�tí:    230V 

P�íkon:   4600 W 

Max. teplota:   20-620 °C 

Rychlost:   0,7 - 12 m/min 

Rozsah pr�toku vzduchu: 50-100 % 

Ší�ka sváru:   40 mm 

Rozm�ry (D x Š x V): 640 x 430 x 330 mm 

Hmotnost:   35 kg 

15. Mícha�ka DEZA MJ-150 

Technické parametry: 

Užitný obsah bubnu: 150 l 

Otá�ky bubnu: 27 ot / min 

Hmotnost:  150 kg 

Výkon p�i výrob�: 

Betonová sm�s:  1,71m3/h 

Malta:    1,03m3/hod 

16. Vibra�ní lišta QZE ENAR 2 m 

Technické parametry: 

Hmotnost:   17,5 kg 

Odst�edivá síla:  70 kN 

Motor:   Elektromotor 230 V 

Délka:    2000 mm 

Výkon:   100 W 

Frekvence:   3000 vibr/min. 

17. Vibrátor betonu Wacker Neuson 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost:  19 kg 

Výkon motoru: 1,6 kW 
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18. Montážní samosvorné klešt�

Budou zap�j�ený od dodavatelské firmy. Pro tuto možnost je vhodná asistence 

proškoleného šéfmontéra.��

�
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19. Vibra�ní p�ch ENAR PC70H4T 

Technické parametry: 

Hmotnost:   79 kg 

Rozm�r:   77x39,8x103,8 cm 

Frekvence úder�:  650 Hz 

Rozm�r hutnící patky: 333x280 mm 

Hutnící síla:   14,3 kN 

Motor:    ROBIN EH12DU 

Výkonnost:   200 m3/hod 

20. Elektrická �et�zová pila Makita UC4020A 

Technické parametry: 

P�íkon:   1800 W 

Délka lišty:   40 cm 

Hmotnost:   3,8 kg 

Nádrž/�et�zový olej:  0,2 l 
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21. Profilová úhlová bruska Worx WU745 

Technické parametry: 

Nap�tí:    230 V / 50 Hz 

Jmenovitý p�íkon:  2 200 W 

Otá�ky naprázdno:  6 500 ot. / min. 

Maximální pr�m�r kotou�e: 230 mm 

Hmotnost stroje:  4,5 kg 

Délka p�ívodního kabelu: 3 m 

22. Stavební kozy klikové Altrad Baumann 

Stavební kozy budou využity ve výškových polohách nedosažitelných pracovníky p�i 

zdících a dokon�ovacích pracích. 

23. Mobilní osv�tlení BRENNENSTUHL 

1 kus osv�tlení = 2x BRENNENSTUHL Halogenový reflektor 500 W IP 44 + 

Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300 

Technické parametry: 

Halogenový reflektor 500 W IP 44: 

Délka kabelu:   5 m 

Výkon:   sv�telný zdroj v kvalit� EU, 500 Watt. 

Objímka:   R 7s 

P�íkon:   350 Watt 

Popis: 

Ší�ka 190 mm, výška 160 mm, hloubka 150 mm 

T�leso a ráme�ek z hliníkového tlakového odlitku, s povrchovou úpravou. 

Optimální rozd�lení svítivosti díky hliníkovému reflektoru. 
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P�ední sklo z bezpe�nostního skla. 

Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300: 

Technické parametry: 

Výškov� nastavitelný: 120 – 30 cm 

Popis: 

Konzola k uchycení 2 halogenových reflektor� do 500 W 

Obzvlášt� trvanlivý a robustní stativ 

Mohutná ocelová trubka potažená plastem 

T�i mimo�ádn� dlouhé stabilní trubky podstavce, po 95 cm pro bezpe�né stání. 

Plynule nastavitelná výška 

Spolehlivé upínací matice se snadnou manipulací 

24. Ná�adí a nástroje 

Vodováha 200 cm 

Laserové m��ící pásmo PMB 300L 

�

Úhelník p�íložný pozinkovaný 600x300 

Sada šroubovák�

Klepí�ské ná�adí 

Zednické ná�adí – fanka s držadlem 2 ks, la	 stahovací trapézová ST 150 cm 2 ks, lis 

(pistole) na kartuše 2 ks, špachtle 4 ks, houba molitanová 2 ks, 

hladítko molitan jemný 4 ks, hladítko nerez hladké/zub 4 ks, lžíce 

zednická ocelová 4 ks, mícha� spirálový 2 ks, maltovník kulatý 2 ks,  

M��ící lanko, pravítko, kbelík, hadry na úklid, smeták, lat� a fošny 

Gumová pali�ka 2 ks 

N�ž technický + pochva 2 ks 

Špachtle 50mm YT-5252 YATO 2 ks 

Kladívko s d�ev�nou rukojetí BECKFORD - evropský typ 2 ks 
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�ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01, 

TECHNOLOGICKÝ NORMÁL, BILANCE PRACOVNÍK	

�asový plán jsem zpracovala pomocí programu BuildPower, CONTEC a zpracován je 

v programu MS Projekt za pomocí vypracovaného technologického normálu. 

Viz p�íloha C. �ASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01 

Dále jsem zpracovala bilanci pracovník� pomocí programu MS Excel. 



1 317,0 m2 0,37 86,90 8 3 5 1.4.2012 5.4.2012
2 90,0 m3 0,08 97,90 8 2 1 6.4.2012 6.4.2012
3 54,0 m 2,06 5382,00 8 4 4 7.4.2012 10.4.2012
4 274,1 m3 0,25 121,00 8 3 3 11.4.2012 13.4.2012
5 274,1 m3 0,26 158,00 8 3 3 11.4.2012 13.4.2012
6 114,1 m3 0,38 388,00 8 4 2 15.4.2012 16.4.2012
7 35,0 m 2,7 1164,00 8 4 3 17.4.2012 19.4.2012
8 65,0 m 1,5 965,00 8 4 4 20.4.2012 22.4.2012
9 95,0 m 0,9 925,00 8 4 3 20.4.2012 22.4.2012

10 36,7 m2 0,55 520,00 8 2 2 23.4.2012 24.4.2012
11 5,8 m3 1,04 979,00 8 2 1 25.4.2012 25.4.2012
12 75,7 m3 0,065 5554,00 8 3 1 26.4.2012 26.4.2012
13 371,0 m2 0,065 704,00 8 3 2 27.4.2012 27.4.2012
14 910,4 m2 0,13 131,00 8 3 5 3.5.2012 7.5.2012
15 71,2 m2 6,59 1422,00 8 5 12 8.5.2012 19.5.2012
16 27,5 m3 4,18 1350,00 8 4 4 17.6.2012 20.6.2012
17 44,1 m2 0,44 1555,00 8 4 1 21.6.2012 21.6.2012
18 7,4 m2 0,85 3470,00 8 3 1 22.6.2012 22.6.2012
19 97,9 m3 4,18 1350,00 8 4 13 22.6.2012 4.7.2012
20 193,8 m2 0,44 1555,00 8 5 3 5.7.2012 7.7.2012
21 11,1 m2 0,85 3470,00 8 3 1 8.7.2012 8.7.2012
22 105,0 m3 4,18 1350,00 8 4 14 8.7.2012 21.7.2012
23 162,8 m2 0,44 1555,00 8 5 2 22.7.2012 23.7.2012
24 17,1 m2 0,85 3470,00 8 3 1 24.7.2012 24.7.2012
25 78,2 m3 4,18 1350,00 8 4 11 24.7.2012 3.8.2012
26 227,8 m2 1,22 848,00 8 4 9 4.8.2012 12.8.2012
27 248,4 m2 0,12 141,40 8 2 2 13.8.2012 14.8.2012
28 227,8 m2 0,95 1123,00 8 2 14 15.8.2012 28.8.2012
29 33,1 m2 0,98 1261,00 8 2 3 29.8.2012 30.8.2012
30 98,2 m2 1,06 6369,00 8 2 7 29.8.2012 4.9.2012
31 54,5 m2 1,54 4600,00 8 2 6 29.8.2012 3.9.2012

33 39,0 m2 0,46 629,00 8 3 1 31.8.2012 31.8.2012
34 25,0 m2 0,46 629,00 8 3 1 1.9.2012 1.9.2012
35 47,2 m2 0,46 629,00 8 3 1 2.9.2012 2.9.2012
36 261,0 m 0,25 60,10 8 3 3 1.9.2012 4.9.2012
37 609,0 m 0,25 60,10 8 3 7 5.9.2012 9.9.2012
38 470,0 m 0,25 60,10 8 3 5 10.9.2012 14.9.2012
39 400,0 m 0,25 60,10 8 3 5 15.9.2012 18.9.2012
40 85,7 m 1,12 925,00 8 3 4 5.9.2012 9.9.2012
41 113,0 m 1,12 925,00 8 3 6 10.9.2012 15.9.2012
42 108,0 m 1,12 925,00 8 3 6 16.9.2012 21.9.2012
43 93,0 m 1,12 925,00 8 3 5 22.9.2012 26.9.2012
44 144,3 m2 0,85 656,00 8 3 6 10.9.2012 15.9.2012
45 336,7 m2 0,85 656,00 8 3 12 16.9.2012 27.9.2012
46 259,7 m2 0,85 656,00 8 3 10 28.9.2012 7.10.2012
47 221,3 m2 0,85 656,00 8 3 8 8.10.2012 15.10.2012
48 174,9 m2 0,73 306,00 8 3 6 16.9.2012 21.9.2012
49 539,5 m2 0,73 306,00 8 4 13 22.9.2012 4.10.2012
50 477,3 m2 0,73 306,00 8 4 11 5.10.2012 15.10.2012
51 254,6 m2 0,73 306,00 8 4 6 16.10.2012 21.10.2012
52 101,0 m2 1,47 948,00 8 2 10 16.10.2012 25.10.2012
53 46,9 m2 0,47 233,00 8 4 1 26.10.2012 28.10.2012
54 168,0 m2 0,47 233,00 8 4 3 29.10.2012 31.10.2012
55 152,8 m2 0,47 233,00 8 4 3 1.11.2012 3.11.2012
56 153,9 m2 0,47 233,00 8 4 3 4.11.2012 6.11.2012
57 55,0 m2 1,06 604,00 8 4 2 10.9.2012 11.9.2012
58 143,1 m2 1,06 604,00 8 4 5 12.9.2012 16.9.2012
59 219,4 m2 1,06 604,00 8 4 8 17.9.2012 24.9.2012
60 185,8 m2 1,06 604,00 8 4 7 25.9.2012 1.10.2012
61 603,4 m2 0,66 8 4 13 25.9.2012 7.10.2012
62 51,1 m2 1,89 1065,00 8 3 5 5.11.2012 9.11.2012
63 178,0 m2 1,89 1065,00 8 3 15 10.11.2012 16.11.2012
64 24,3 m2 1,89 1065,00 8 3 2 17.11.2012 18.11.2012
65 32,2 m2 1,89 1065,00 8 3 3 19.11.2012 21.11.2012
66 128,5 m2 0,75 893,00 8 2 7 17.11.2012 22.11.2012
67 121,8 m2 0,75 893,00 8 2 6 23.11.2012 27.11.2012
68 237,1 m2 0,19 45,30 8 3 2 15.11.2012 18.11.2012
69 553,2 m2 0,19 45,30 8 3 5 18.11.2012 23.11.2012
70 426,8 m2 0,19 45,30 8 3 4 23.11.2012 28.11.2012
71 363,6 m2 0,19 45,30 8 3 3 28.11.2012 1.12.2012
72 962,0 m2 0,17 85,00 8 3 7 2.12.2012 8.12.2012

Technologický normál

Omítky vnit�ní 3NP

Hloubené vykopávky

Odkopávky a prokopávky

Úprava podloží a základové spáry

P�emíst�ní výkopku

Provedení mikropilot

Délka 

sm�ny 

(hod)

Polštá� základ�

Zdivo základové

St�ny 2NP

St�ny 1PP

Podlahy vlysové a parketové 3NP

Podlahy z dlaždic 3NP

Krytiny tvrdé

Konstrukce tesa�ské - krov

Úpravy povrch� vn�jší 2NP

Izolace tepelné

Výpln� otvor� - dve�e

Úpravy povrch� vn�jší 1NP

Podlahy z dlaždic 1PP
Podlahy z dlaždic 1NP
Podlahy z dlaždic 2NP

Úpravy povrch� vn�jší 1PP

Úpravy povrch� vn�jší 3NP

Zahájení Dokon�ení

Základy 

Cementový pot�r 3NP

St�ny 3NP

Strop nad 1NP
Schodišt� 1NP

Cementový pot�r 1NP

Strop nad 2NP
Schodišt� 2NP

Strop nad 1PP

St�ny 1NP

P�í�ky 1NP

Omítky vnit�ní 1NP
Omítky vnit�ní 1PP

Podlahy vlysové a parketové 2NP

Popis prací

Objem 

prací 

(m/j)

Nh
/m/j

Po�et 

prac.
M/j

P�í�ky 1PP

Schodišt� 1PP

Podkladní beton

P�ípravné práce

Elektromontážní práce 3NP

Vodoinstala�ní práce 3NP

Výkopy rýh

�išt�ní objektu

Izolace proti vod� a vlhkosti

Kanaliza�ní p�ípojka

Výpln� otvor� - okna

Úst�ední vytáp�ní 3NP

Cementový pot�r 1PP

Cementový pot�r 2NP

Omítky vnit�ní 2NP

Izolace st�ech (živi�né krytiny)

P�í�ky 3NP

Malby 3NP

Obklady keramické 1NP

Konstrukce klempí�ské

Malby 2NP

Malby 1PP
Malby 1NP

Doba 

trvání 

(dny)

Elektromontážní práce 1PP
Elektromontážní práce 1NP
Elektromontážní práce 2NP

Vodoinstala�ní práce 1PP
Vodoinstala�ní práce 1NP
Vodoinstala�ní práce 2NP

Úst�ední vytáp�ní 1PP
Úst�ední vytáp�ní 1NP
Úst�ední vytáp�ní 2NP

Cena / 

m/j

Rozvody kanalizace
Rozvody vody

32
Lehký obvodový pláš� - prosklená 
fasáda

31.8.201229.8.20124287787,001,31m237,3
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1. Obecné informace o stavb�

Místo stavby : �eská T�ebová, Klácelova �.p. 10 a 11 

  k.ú. �eská T�ebová 

Okres : Ústí nad Orlicí 

Kraj : Pardubický 

Název  stavby : Rekonstrukce a p�ístavba M�stského muzea �eská T�ebová 

Charakter stavby : rekonstrukce a p�ístavba 

Stavební ú�ad : �eská T�ebová 

Termín zahájení výstavby: duben 2012 

Termín ukon�ení výstavby: duben 2013 

Investor : M�sto �eská T�ebová, Staré nám�stí 78, 560 02 �eská T�ebová 

  Zástupce: Jaroslav Zedník, starosta m�sta 

  Telefon: 465500114 

  I�O:  278653 

Charakteristika území stavby: 

Území stavby se nachází v centrální historické �ásti m�sta �eská T�ebová v 

bezprost�ední blízkosti Starého nám�stí. Tvo�í jej proluka po již d�íve zbouraném dom�

mezi domy �.p. 11 a �.p. 9 v ulici Klácelov�. Vlastní proluka je v sou�asné dob� volná, 

naposledy využívána jako staveništ� p�i stavebních úpravách m�stského ú�adu.�

Prakticky celý stavební pozemek bude využit jako staveništ� s plošnou vým�rou 10 860 

m2. Zahrnuje tyto pozemky nebo jejich �ásti: 12, 13/1, 68, 70, 3234, 3735, 3377/4, 

3378/1, 3379/1 k.ú. �eská T�ebová. 

Jedná se o mírn� svažité území ve sm�ru k severovýchodní sv�tové stran�. Dot�ené 

území se pohybuje v nadmo�ské výšce cca od 379,00 do 372,40 m. n. m. 

Na jižní stran� pozemku se nachází stávající zástavba a jednosm�rná komunikace po 

ulici Klácelova, ze které bude p�ístup k budovám po zhotovení akce. Na severní stran�

pozemku se nacházejí zahrádky, bytový d�m, bývalá pekárna a silni�ní komunikace 

ulicí Podbranská. Na západní stran� pozemku se nachází bytová zástavba se 

zahrádkami. Na východní stran� pozemku se nachází p�ší zóna ulicí Lidická s bytovou 

zástavbou. 
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Staveništ� v�etn� objektu ur�eného k rekonstrukci je volné a p�ipraveno k navrhovaným 

úpravám. Staveništní prostor bude p�ístupný ze stávající komunikace ulice Podbranská. 

Pro napojení vody a el. energie jsou k dispozici stávající rozvody. Pro místo napojení 

jsou navrženy budoucí p�ipojovací body. Prakticky celé staveništ� je odvodnitelné do 

stávající deš�ové kanalizace na ulici Podbranská, což bude svedeno rýhami na 

staveništi. 

2. P�evzetí staveništ�

P�edání staveništ� bude probíhat za p�ítomnosti objednatele, zhotovitele a projektanta. 

Staveništ� p�evezme od objednatele nebo technického dozora investrora hlavní 

stavbyvedoucí. Sou�ástí p�evzetí staveništ� prob�hne v rozsahu podle dokumentace 

stavby s jasn� stanoveným obvodem a �len�ním. Podmínkou je také p�edání projektové 

dokumentace, kde budou zakresleny p�ístupy na staveništ�, místa sklad� materiál�, 

zábory a polohy všech dot�ených inženýrských sítí, výškové a polohové zam��ení 

stavby a podzemních i nadzemních vedení (provedené oprávn�nou osobou). Jejich 

pr�b�h bude vyzna�en p�ímo na terénu. P�ed zahájením výkopových prací bude 

proveden �ádný geologický pr�zkum – skladba podloží, t�ída t�žitelnosti zeminy, 

hodnota únosnosti zeminy a hladina spodní vody.  Sou�ástí p�edání a p�evzetí staveništ�

bude vyhotoven �ádný zápis do stavebního deníku. 

Zhotovitel zajistí tabuli s údaji o povolení stavby, p�ekontroluje� polohopisnou a 

výškopisnou sí�, dále je povinen si ov��it správnost vyzna�ených poloh podzemních i 

nadzemních vedení. 

P�i p�íprav� staveništ� je nutné z�ídit za�ízení staveništ� v�etn� pracovišt� pro výkon 

stavebního dozoru, skládky a mezideponie, odstranit traviny, k�oviny a nevhodné 

materiály. Dále je nutné provést do�asné oplocení a zábradlí. 

Vytý�ení staveništ� provede geodet za pomocí totální stanice, kde budou zajišt�ny 

minimáln� dva polohové a jeden výškový bod. Toto vytý�ení je stvrzeno protokolem, 

obsahující náležité informace (podpis geodeta a podpis stavbyvedoucího). 

P�ed zahájením zemních prací musí zhotovitel p�edložit objednateli k odsouhlasení 

technologický p�edpis t�žby a zpracování sypaniny. 

P�ed samotnými výkopovými pracemi se provede nezbytné zajišt�ní stávajícího objektu 

mikropilotáží viz Technologický p�edpis pro mikropilotáž. 
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3. Materiál, skladování 

B�hem provád�ní zemních prací je p�i nezapažených výkopech jámy a rýh t�žena a 

následn� z �ásti odvážena tamní zemina t�ídy 3. P�edpokládané celkové množství 

vyt�žené zeminy z výkop� je 388,24 m3 a množství sejmuté ornice v tlouš�ce 200 mm 

�iní 45,4 m3. 

Skrývka (Ornice) tl. 

20 cm

0,02x12,8x12,9+0,5x0,02x12,8x1 45,4 m3

Jáma: 10,2x3x7,5+9,3x2x2,4 274,14 m3

Rýhy: 0,18x0,6x7+0,08x0,5x7+0,08x0,5x9,5 

+ 0,08x0,5x20+0,08x0,5x30 

114,1 m3

Vápenný hydrát 1 pytel 

Betoná�ské výztuž, pr�m�r 12 mm – 5 m (10 x 0,5 m) 

Hranoly 60/60 dl. 1800 mm – 30 ks 

Prkna 38/180 dl. 2000 mm – 15ks 

Stavební h�ebíky cca 5kg 

Skladování: 

Materiál bude uskladn�n v mobilním skladu na staveništi, který bude uzam�en. Daný 

materiál dopraví dodavatel. Tento drobný materiál bude složen ru�n� a bude následn�

použit na další práce, nap�íklad na zhotovení bedn�ní základových pas�. 

Výkopek bude z �ásti uložen v severní �ásti pozemku stavby a následn� se použije na 

obsypy a zásypy v rozsahu cca 40% z celkového objemu. Musí být chrán�na p�ed 

znehodnocením pov�trnostními vlivy nebo staveništní dopravou apod. Zbytek 

nepot�ebné zeminy se odveze ze staveništ� nákladními automobily na stavbu 

Dopravního terminálu Jana Pernera v �eské T�ebové vzdáleného 1,3 km, kde bude 

použita na kone�né terénní úpravy. 

4. Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba je vymezena od 8:00 do 16:00 hodin. Zemní práce budou provád�ny za 

p�íznivých klimatických podmínek, což je rozmezí teplot +5 až + 30�°C. V p�ípad, že 

teplota klesne pod +5 °C, výkopové práce probíhají do okamžiku, kdy p�estane být 

možné zeminu rozpojovat. Je-li teplota t�i dny po sob� -5 °Ca nižší, není možné zemní 



��	�

�

práce provád�t, pokud nebudou nasazeny kvalitn�jší a výkonn�jší stroje. V p�ípad�

dlouhotrvajících deš�� a rozm�ln�ní terénu, kdy dochází k zabo�ování stavebních stroj�, 

není možné práce provád�t. Provád�ní zemních prací se p�edpokládá v období, kdy se 

klesání teploty pod bod mrazu nep�edpokládá. Zárove	 nebudou výkopové práce 

provád�ny za nízké viditelnosti zp�sobené mlhou, kdy je dohlednost menší než 10 m. V 

takovém p�ípad� musí být práce odloženy, dokud nenastanou p�ízniv�jší pracovní 

podmínky. 

Celé staveništ� bude oploceno ze systémových dílc� do úrovn� 2,0 m, aby bylo 

zabrán�no vniknutí nepovolaných osob. 

P�ístupová cesta na staveništ� je p�ímo z p�iléhající komunikace z ulice Podbranská. 

P�ípojka elektrického nízkého nap�tí je ukon�ena v elektrom�rné sk�íni na vn�jší zdi 

stávající budovy. P�ípojka vody bude napojena ze stávající budovy. P�ipojení na 

kanalizaci prob�hne z již p�ivedené p�ípojky. Základní sociální podmínky budou 

zajišt�ny mobilními šatnami a WC se sprchovým boxem. 

Nedílnou sou�ástí p�i zajiš�ování všech výrobních úkon� a prací je i zajišt�ní maximální 

pé�e o ochranu zdraví p�i práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni BOZP, které musí v plném rozsahu respektovat. Jedná se o provoz na 

staveništi, a to o pracovní dob�, pauzách, zamykání staveništ� a skladu, likvidaci 

odpad� apod. O proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

5. Personální obsazení 

Na provád�ní zemních prací bude dohlížet hlavní stavbyvedoucí. Dále bude dohlížet, 

aby komunikace byly v �istém sjízdném stavu. Toto �išt�ní bude provád�no každý den a 

bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Aby bylo omezeno zne�iš�ování komunikací, 

bude na staveništi zajišt�no �išt�ní podvozk� nákladních a ostatních automobil�. 

Sestava pracovního kolektivu: 

Profese Po�et 

Stavbyvedoucí 1 

Vedoucí �ety 1 

Strojník pro obsluhu dozeru 1 

Strojník pro obsluhu rýpadlo-naklada�e 1 
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Obsluha vibra�ního p�chu 1 

�idi� nákladního automobilu 1 

Pomocný d�lník 4 

Vyty�ovací práce - geodet 1 

Vyty�ovací práce - zau�ený pracovník 2 

6. Stroje a pracovní pom	cky 

6.1. Stavební jáma 

Strojní vybavení: 

nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  

pásový dozer CAT TYP D6N XL 

kolový naklada� CAT TYP 432E 

rýpadlo-naklada� JCB 2CX 

Vibra�ní p�ch ENAR PC70H4T 

Pom�cky a ná�adí: 

- Standartní vybavení pro zhotovení d�ev�ných lavi�ek a jiné menší práce: 

pila, kladiva 2 ks, palice, sekera, h�eby atd. 

- Pro rozm��ení délek: 

 cejchovaná ocelové pásmo, totální stanice PENTAX R-205NE, m��i�ské lat�, 

zám�rné k�íže, pásmo, hranoly, výty�ky, patky, kalkula�ka. 

- Pro za�iš�ování �i hloubení objemov� malých výkop�: 

 kole�ka 2 ks, lopaty 2 ks, š	�ra, ochranné pracovní pom�cky. 

Ochranné pracovní pom�cky: 

- pro �idi�e: p�ilba p�i pohybu mimo kabinu stroje, pracovní reflexní vesta, pevná 

obuv, chráni�e sluchu 

- pro ostatní d�lníky: pracovní reflexní vesta, obuv s ocelovou výstuhou, chráni�e 

sluchu, p�ilba, pracovní rukavice 

- pro všechny pracovníky: ochranné brýle, respirátor 
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6.2. Rýhy pro základové pasy 

Strojní vybavení: 

nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6  

kolový naklada� CAT TYP 432E 

rýpadlo-naklada� JCB 2CX 

Pom�cky a ná�adí: 

- Svinovací metr 5 m 

- Pásmo 1 ks 

- Úhlová bruska WU745 2 ks 

- Elektrická �et�zová pila Makita UC4020A 1 ks 

- Ponorné v�etenové �erpadlo HC80 - 75S 2 ks 

- totální stanice PENTAX R-205NE 

- Výty�ky 2 ks 

- Olovnice 1 ks 

- Provázky 

- Palice 5 kg 2 ks 

- Kladivo 2 kg 2 ks 

- Sekera 2 ks 

- Lopata 3 ks 

- Krompá� 3 ks 

- Rý� 3 ks 

- Stavební kole�ko 2 ks 

- Igelitový sá�ek 

Ochranné pracovní pom�cky: 

P�ilba + reflexní vesta, ochranné brýle, chráni�e sluchu, pracovní obuv a od�v, pracovní 

a antivibra�ní rukavice. 

7. Pracovní postup 

• odstran�ní k�ovin, strom�, vy�išt�ní od odpadu 

• sejmutí ornice 

• vytý�ení stavby a z�ízení d�ev�ných lavi�ek 
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• vyty�ení stavební jámy a p�ípadné rampy 

• výkop stavební jámy 

• vyzna�ení polohy základových pas� výkop rýh 

• vyhloubení rýh pro základové pasy 

• za�išt�ní výkopu a provedení opat�ení proti deš�ové vod�

7.1. Odstran�ní k�ovin a strom	

P�ed zapo�etím zemních prací budou z parcely odstran�ny ke�e a stromy pomocí 

motorové pily a sekery. P�i provád�ní kácení je t�eba dodržet pat�i�né normy BOZP. 

7.2. Sejmutí ornice 

Sejmutí ornice bude provedeno z plochy 227 m2 a to do hloubky 0,2 m. Objem vyt�žené 

ornice �iní 45,4 m3 a bude ze staveništ� odvezena v celkovém množství na skládku 

smluvenou s firmou Eko Bi a bude do doby jednoho m�síce použita na dokon�ovací 

terénní úpravy stavby Dopravního terminálu v �eské T�ebové. 

Na sejmutí ornice bude nasazen pásový dozer CAT TYP D6N XL, rozpojená zemina se 

nabere kolovým naklada�em CAT TYP 432E na nákladní automobil IVECO AT 

380E44W 6x6 a odveze se na výše zmín�nou skládku. 

�

Obr. Schéma pojezdu dozeru p�i skrývce ornice 
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7.3. Vytý�ení zemních prací 

M��i�ské práce lze zahájit po skon�ení hrubých terénních úprav. Vytý�ení bude 

provedeno geodetem. Geodetické signály je t�eba pojistit tak, aby byly použitelné až do 

konce výstavby objektu. Geodet vyty�í podle výkresu všechny d�ležité body objektu a 

to rohové body a body, kde dochází k lomu konstrukcí �i zm�n� výškové úrovn�

výkop�. Všechny tyto body budou stabilizovány zatlu�ením 0,5 m kusu betoná�ské 

výztuže, které budou v horní �ásti ozna�eny zna�ícím sprejem. U všech t�chto 

významných bod� budou z�ízeny d�ev�né lavi�ky umíst�né od objektu 2,0 m. Vedoucí 

�ety s pomocníkem zatlu�ou v prodloužení všech geodetem vyty�ených lomových bod�

svislé k�ly cca 1 m od sebe. Na lati rota�ního nivela�ního p�ístroje se nastaví výška, 

nap�íklad 1 m a po zatlu�ení k�l� vedoucí �ety touto latí dává znamení pomocník�m, 

kte�í natlu�ou na k�ly prkna v této stejné výšce.  

Obr. Ilustra�ní obrázek p�enesení rohového bodu z lavi�ek 

Vedoucí �ety pomocí teodolitu z jednoho bodu zam��í prodloužení bod� na lavi�ky, a to 

tak, že p�ístroj horizontuje a centruje na jednom bod�, na druhý bod si nastaví 0 grád�, 

pomocí nitkového k�íže p�enese bod a dá znamení pomocníkovi, který v p�íslušném 

míst� na lavi�ce zatlu�e h�ebík. Takto se postupuje p�i p�enesení všech geodetem 

vyty�ených bod� na lavi�ky. Od geodetem ur�ených bod� vedoucí �ety svinovacím 

metrem odm��í p�íslušnou vzdálenost pro obrys stavební jámy dle výkresu výkop� a v 

tomto míst� zatlu�e u�ezaný kus betoná�ské výztuže. Mezi každými dv�ma t�mito body 

bude vedoucím �ety s pomocnými pracovníky natažen a dostate�n� vypnut provázek 

zna�ící obvodovou linii. Vedoucí �ety poté pomocí igelitového sá�ku s ust�iženým 

rožkem napln�ným vápenným hydrátem pod provázkem viditeln� vyzna�í tuto linii. 

Toto se opakuje po celém obvodu objektu. V p�ípad�, že vzdálenosti bod� zna�ících 

obvodovou linii stavební jámy jsou p�íliš velké, z�ídí se pomocné vyzna�ovací body za 

použití teodolitu, kdy se teodolit horizontuje a centruje nad jedním bodem, nitkový k�íž 
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se nastaví na bod druhý a vedoucí �ety instruuje pomocného pracovníka, který dle jeho 

pokyn� zatlu�e kus betoná�ské výztuže tak, aby byl ve st�edu nitkového k�íže teodolitu. 

7.4. Provedení mikropilotáže 

Viz kapitola tohoto dokumentu Technologický p�edpis pro mikropilotáž. 

7.5. Výkop stavební jámy 

Výkopy zahrnují rozpojení hornin, odebrání výkopku, naložení na dopravní prost�edek 

a odvezení do pot�ebné vzdálenosti. 

Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, sítí a za�ízení, 

které nejsou ur�eny k odstran�ní. 

Jedná se o výkop nezapažený ve sklonu 45°. Rozm�ry a tvar stavební jámy jsou p�esn�

uvedeny ve stavebních výkresech. Za návrh sklon� svah� do�asných výkop� a jejich 

stabilitu odpovídá zhotovitel. Pokud je ohrožena bezpe�nost pracovník�, na�ídí 

objednatel zhotoviteli úpravu jeho sklonu. 

Objem vyt�žené zeminy z hloubení jámy �iní 274,14 m³, t�ída t�žitelnosti 3. T�žbu 

zeminy bude provád�t rýpadlo-naklada� JCB 2CX, pro odvoz zeminy bude použit 

nákladní automobil IVECO AT 380E44W 6x6 o objemu korby 13,0 m³. Vyt�žená 

zemina bude z �ásti uložena na pozemku stavby a následn� se použije na obsypy a 

zásypy v rozsahu cca 40% z celkového objemu a musí být chrán�na p�ed 

znehodnocením pov�trnostními vlivy nebo staveništní dopravou apod. Zbytek zeminy 

se odveze na uložišt� firmy Eko Bi, které je vzdáleno cca 4,5km. 

Z d�vodu ochrany základové spáry p�ed klimatickými vlivy bude odkopání �inící 0,2 m 

na pot�ebnou úrove	 provedeno t�sn� p�ed realizací podkladního betonu. 

P�i výkopových pracích musí zhotovitel zajiš�ovat soustavné odvád�ní povrchových 

systémem svahovaných ploch, p�íkop� a provizorních drén� tak, aby nedošlo ke 

znehodnocování t�žené zeminy, zhoršení únosnosti zemní plán�, snížení stability svah�

podkopáním nebo podmá�ením apod. 
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Obr. Schéma hloubení stavební jámy 

7.6. Vyzna�ení polohy základových pas	

Pro vyzna�ení polohy základových pas� se provede za pomocí d�ev�ných lavi�ek. Ze 

vzájemn� protilehlých lavi�ek se natáhnou provázky a v míst� k�ížení se spustí 

olovnice. Dostaneme p�vodní geodetické body a od nich pak m�žeme na dn� jámy 

odm��ovat. Od obou bod� svinovacím metrem odm��í délku rozší�ení pro výkop pasu a 

zatlu�e další dva kusy výztuže a ty p�vodní jsou vytaženy. Mezi t�mito body natáhne 

vedoucí �ety spolu s pomocnými d�lníky dostate�n� vypnuté provázky a to tak, 

že kolem bodu pod lavi�kou omotají konec provázku, jeden pomocný pracovník drží 

provázek napnutý a dotýkající se druhého bodu. Vedoucí �ety poté dle výkresu 

základových pas� odm��í p�íslušnou vzdálenost a druhý pomocný pracovník na tomto 

míst� zatlu�e op�t kus betoná�ské výztuže, �ímž stabilizuje bod. Kolem tohoto bodu se 

uváže druhý konec dostate�n� vypnutého provázku. Vedoucí �ety pomocí sá�ku s 

vápenným hydrátem vyzna�í linii hrany výkopu. Poté svinovacím metrem odm��í ší�ku 

výkopu základového pasu a v této vzdálenosti stabilizuje body a vyzna�í linii stejným 

zp�sobem. V p�ípad� dlouhého základového pasu se z�ídí mezilehlé pomocné body pro 

vyzna�ení linie výkopu. Po vyzna�ení jednotlivých úsek� základových pas� budou vždy 
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všechny kusy výztuže zna�ící body vytaženy. Takto se to provede pro všechny hrany 

ur�ující výkop. 

7.7. Vyhloubení rýh pro základové pasy 

Bude provedeno stejným zp�sobem jako stavební jáma a to dle výkresu výkop� rýh. 

Budou použity stejné stavební stroje a stejné principy. Objem vyt�žené zeminy �iní 

114,1 m³. 

Pokud není možné zahájit konstruk�ní práce na základu (zhotovení podkladního betonu, 

konsolida�ní vrstvy apod.) bezprost�edn� po dosažení úrovn� základové spáry, musí být 

výkopové práce ukon�eny a to min. 200 mm nad projektovanou základovou spárou. 

Dot�žení a do�išt�ní dna na kone�nou úrove	 provedou ru�n� d�lníci pomocí lopat a 

krumpá��. 

Každá základová spára musí být písemn� odsouhlasena odpov�dným zástupcem 

objednatele. Pokud vlastnosti zemin a hornin v základové spá�e nedosahují parametr�

p�edepsaných v dokumentaci, navrhne zhotovitel, na doporu�ení geotechnika, její 

úpravu. Po odsouhlasení základové spáry musí být ihned zahájeny návazné práce 

(b�hem jedné pracovní sm�ny) k zakrytí základové spáry. 

Je nutné dbát na svislost st�n výkopu a p�esné napojení, dále na pravý úhel napojení 

svislé a vodorovné st�ny výkop� a p�esnou ší�ku výkop�. 

�

Obr. Schéma vyhloubení rýh 
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7.8. Za�išt�ní výkopu a provedení protiopat�ení proti deš
ové vod�

Do�išt�ní dna provedou ru�n� d�lníci pomocí lopat a krumpá�� v mocnosti 200 mm. 

Kolem stavební jámy bude vykopán odvod	ovací p�íkop, pro p�ípadný odvod vody ze 

stavební jámy. Na severní stran� stavební jámy bude vykopán žlab pro záchyt deš�ové 

vody, která bude dále odvedena do stávající deš�ové kanalizace sm�rem na ulici 

Podbranská. 

8. Kontrola jakosti a kvality 

Viz podrobný popis v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce. 

8.1. Vstupní kontrola 

V rámci vstupní kontroly musí být provedeno p�edání a p�evzetí jak po stránce 

technické, tak i bezpe�nosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí vedoucí 

pracovní �ety. Zkontroluje pracovišt�, zda je stavební pozemek �ádn� vyzna�en, zda 

jsou �ádn� vyty�eny inženýrské sít� a jejich pr�b�h je z�eteln� vyzna�en na terénu. Dále 

zkontroluje, zda není terén rozbahn�n nebo v jiném stavu, který by bránil zapo�etí 

výkopových prací. Kontroluje se neporušenost a p�esnost lavi�ek. P�ed výkopy rýh pro 

základové pasy se zkontroluje, zda jsou �ádn� provedeny výkopy stavební jámy, zda 

spl	ují p�edepsané odchylky od parametr�. Dále je nutná kontrola polohy, provedení a 

stability mikropilot. 

8.2. Meziopera�ní kontrola 

Vedoucí �ety pr�b�žn� kontroluje bezpe�nost p�i práci a používání ochranných 

pom�cek. Kontroluje postup p�i z�izování lavi�ek, vyty�ování obrysu stavební jámy, 

polohy jednotlivých základových pas�, vyzna�ování hranic ploch s r�znými výškovými 

úrovn�mi, dodržování svahování výkop�, svislost a vodorovnost, kolmost napojení st�n 

a dna t�chto výkop�, hloubení odvod	ovacích drážek, dostate�né hutn�ní výkopových 

ploch a pr�b�žn� kontroluje pomocí nivela�ního p�ístroje dosaženou hloubku. 

Vše bude zapisováno do stavebního deníku. 

8.3. Výstupní kontrola 

Za p�ítomnosti technického dozoru investora a stavbyvedoucího bude po ukon�ení 

zemních prací zkontrolována nivela�ním p�ístrojem hloubka a rovinatost dna stavební 

jámy. Nivela�ní p�ístroj se postaví na dané body v rastru cca 3 x 3 metry a odchylka od 
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projektované roviny nesmí p�esáhnout ± 30 mm od požadované výškové úrovn�. Dále 

prob�hne kontrola sklonu svah� a p�em��ením kontrola rozm�r� ploch a jejich 

porovnání s výkresem výkop�. Po dokon�ení výkop� rýh pro základové pasy bude 

zkontrolována jejich poloha p�em��ením, kde je možná odchylka od projektovaných 

výkop� ± 50 mm. Dále pravý úhel styku svislé a vodorovné st�ny výkopu, svislost a 

rovinatost výkop� s odchylkou max. +30 mm a -20 mm na 3m lati, s hloubkou 

prohlubn� maximáln� 50 mm. Nivela�ním p�ístrojem bude kontrolována hloubka rýh, 

která se m�že lišit od p�edepsané hloubky maximáln� +30 mm a -50 mm. Bude 

kontrolována správná poloha a svahování odvod	ovacích drážek. Tyto záznamy budou 

zapsány ve stavebním deníku. 

O vytý�ení stavby na dno výkopu bude proveden protokol. O výsledcích zkoušek budou 

vystaveny protokoly a výsledky zapsány do stavebního deníku. 

9. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Tato problematika je podrobn� popsána v kapitole Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i 

práci. 

P�i práci na staveništi musí být dodržován zejména zákon �. 591/2006 Sb., Na�ízení 

vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništi, kdy budou dodržovány veškeré body, jímž práce na staveništi podléhají. S 

ohledem na provád�né práce bude dále dodržován zákon �. 362/2005 Sb., O bližších 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovišti s nebezpe�ím pádu z 

výšky, nebo do hloubky. Dále také na�. vl. �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a 

ná�adí. 

10. Ekologie 

P�i provád�ní zemních prací je pot�eba minimalizovat vliv �innosti na životní prost�edí. 

Jedná se p�edevším o prašnost, hlu�nost a zne�išt�ní komunikací. Používaná 

mechanizace, musí být v dobrém technickém stavu, aby neobt�žovala okolí nadm�rným 

hlukem a zne�išt�ním. Na stavb� musí být dodržovány �asové limity pro provád�ní 

hlu�ných prací. Zne�išt�né automobily a ostatní mechanizace musí být p�ed odjezdem 

ze stavby o�išt�ny. P�ípadn� musí být provád�no �išt�ní komunikací. Mechanizace by 
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m�la být odstavena na zpevn�ných plochách, doporu�uje se použití úkapových van pro 

zachycení olej� a nafty. 

Nakládání s odpady: 

Zákon �. 185/2001 sb., o odpadech. 

Vyhláška ministerstva životního prost�edí �. 381/2001 sb., katalog odpad�. 

Vyhláška �. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpe�ných vlastností odpad�. 

Vyhláška �. 383/2001 Sb., o nakládání s odpady. 

Na�ízení vlády �. 502/2000 Sb., o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací 

Odpady: 

17 05 Zemina (v�etn� vyt�žené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vyt�žená 

hlušina 

17 09 Jiné stavební a demoli�ní odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
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A. OBECNÉ INFORMACE O MIKROPILOTÁCH 

Mikropiloty jsou prvky hlubinného zakládání staveb, vyzna�ující se svou mimo�ádnou 

štíhlostí a úspornými nároky na prostor p�i provád�ní. 

Jedná se o maloprofilové piloty do pr�m�ru 300 mm, které se do okolní zeminy upínají 

vysokotlakou injektáží ko�ene mikropiloty. 

Efektivní jsou p�i podchycování a zesilování základ� stávajících staveb v mimo�ádn�

stísn�ných podmínkách a postupn� se jejich vyžívání rozší�ilo i na novostavby. 

Používáme je tehdy, kdy s ohledem na pracovní prostor nebo geologické podmínky 

nelze použít jiný druh pilot. 

Technologický postup výroby mikropilot: 

1. vrtání maloprofilových vrt�

2. p�íprava výztuže mikropiloty 

3. z�ízení zálivky a osazení výztuže 

4. injektáž ko�ene mikropiloty 

5. úprava hlavy mikropiloty 

Mikropilota se skládá ze t�í �ástí: 

1. hlavy, která p�ebírá zatížení od stavební konstrukce a je tvo�ena roznášecí deskou 

2. d�íku, který prochází zpravidla neúnosnými vrstvami 

3. ko�ene, který je pomocí injektáže vetknut do okolní horniny 

Do p�edem zhotoveného vrtu vypln�ného zpravidla cementovou, resp. jílocementovou 

zálivkou se osadí výztuž tvo�ená bu
 ocelovou trubkou (více než 90% všech) pr�m�ru 

70/12, 89/10, 108/16 mm nebo 3-4 kusy výztužných prut�, dále tzv. armokoš, 16 (20) 

mm s injektážní trubkou z PVC. 

Po zatvrdnutí zálivky se provede vysokotlaká injektáž otvory, p�ekrytými manžetami. 

Obr. Schéma provád�ní mikropilot 
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Provád�ní, dohled nad provád�ním, monitoring a kontrola výroby mikropilot se �ídí 

ustanoveními evropské normy �SN EN 14199: Provád�ní speciálních geotechnických 

prací – Mikropiloty, p�i�emž tato norma platí: 

• pro mikropiloty vrtané, vn�jšího pr�m�ru do 300 mm 

• pro mikropiloty ražené, vn�jšího pr�m�ru do 150 mm 

Délky mikropilot ani jejich sklony nejsou omezeny. S ohledem na svou štíhlost jsou 

mikropiloty ur�eny p�edevším pro p�enášení osových sil (tlakových i tahových), a�koliv 

nelze vylou�it i jejich zatížení silami p�í�nými, pro jejichž významn�jší p�enášení však 

mají malou tuhost a navrhují se tudíž ve skupinách ve form� mikropilotových rošt�. 

Aby byla využita jejich vnit�ní únosnost, daná vlastní konstrukcí mikropiloty, jsou 

upnuty do základové p�dy injektáží. P�esto, že ve sv�t� se využívá mnoha typ� pilot 

malých pr�m�r�, které lze z hlediska kritérií výše uvedené normy za�adit mezi 

mikropiloty, u nás se využívá pouze dvou jejich typ� a to podle zp�sobu vyztužení: 

• mikropiloty s trubní výztuží, jež absolutn� p�evládají (více než 90 % všech) 

• mikropiloty armokošové 

Mikropiloty lze dále d�lit: 

a) podle zp�sobu namáhání: 

• tlakové 

• tahové 

• namáhané p�í�nými silami 

b) podle zp�sobu uvedení mikropilot do funkce: 

• nep�edt�žované (volné), kdy deformace pot�ebné k mobilizaci únosnosti 

mikropiloty probíhají po jejím spojení s nadzákladovou konstrukcí v plné 

hodnot�

• p�edtížené, kdy se mikropilota p�ed spojením se základem p�edtíží silou 

odpovídající jejímu následnému zatížení, p�i�emž kone�né sednutí je dáno jejím 

pružným stla�ením 

• p�edpjaté, kdy je p�edtížená mikropilota spojena s konstrukcí v zatíženém stavu; 

výsledné deformace jsou pak minimální 
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P�edtížených a p�edepjatých mikropilot se využívá p�edevším pro podchycování, pop�. 

jako podpor p�i st�hování stávajících konstrukcí. 

Pro mikropiloty používáme následující názvy a ozna�ení: 

• Hlava mikropiloty je její horní �ást, která p�ichází do styku s nadzákladovou 

konstrukcí. U mikropilot trubních bývá typová, tvo�ená ocelovou deskou s 

nátrubkem, u mikropilot armokošových je tvo�ena rozpletenou betoná�skou 

výztuží. 

• D�ík mikropiloty je její neinjektovaná �ást, kterou se p�enáší osové zatížení z 

hlavy do ko�ene. 

• Ko�en mikropiloty je spodní �ást, která je injektáží upnuta do okolní horniny a 

jejímž prost�ednictvím jsou do základové p�dy p�enášeny osové síly. 

• Pata mikropiloty je podstava mikropiloty v úrovni po�vy vrtu. 

• Výztužná trubka je silnost�ná trubka tvo�ící výztuž mikropiloty. V ko�enové 

�ásti je tato trubka perforována injek�ními otvory p�ekrytými gumovými 

manžetami, jež vytvá�ejí p�íslušné etáže pro injektáž ko�enové �ásti mikropiloty. 

• Armokoš mikropiloty je výztuž sestavená z nosných prut� a rozd�lovací 

výztuže. V jeho ose je osazena PVC manžetová trubka, kterou se provádí 

injektáž ko�ene. 

• Manžetová trubka je (spojovatelná) trubka z PVC �50/3,8 mm, nebo �32/3,6 

mm, opat�ená v ko�enové �ásti otvory �6 mm p�ekrytými gumovými manžetami  

• Obturátor (dvojitý, necirkula�ní) je za�ízení k ut�sn�ní manžetové trubky nad a 

pod injektovanou etáží a k vlastní injektáži ko�ene mikropiloty. Obturátory jsou 

mechanické, hydraulické a pneumatické. 
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Obr. Schéma injektáže pomocí manžetové trubky 

�

Obr. Schéma dvojitého necirkula�ního obturátoru 
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1. Technologický postup výroby mikropilot 

• vrtání maloprofilových vrt�

• p�íprava výztuže mikropiloty 

• z�ízení zálivky a osazení výztuže 

• injektáž ko�ene mikropiloty 

• úprava hlavy mikropiloty 

1.1. Maloprofilové vrtání 

Používá se technologie bezjádrového vrtání. Tato metoda se významn� odlišuje od 

vrtání rota�n� náb�rového, p�ípadn� drapákového hloubení, což je typické pro vrtané 

piloty, pop�. pro podzemní st�ny. 

V sou�asné dob� používané vrtné soupravy jsou pln� hydraulické, montované na 

housenicovém podvozku a jsou vybaveny lafetou, která umož	uje provád�t vrty 

prakticky pod libovolným sklonem s velkou produktivitou (jednak mechanickým 

zásobníkem vrtných trubek, což práci usnad	uje a zrychluje). Takovéto vrtné soupravy 

jsou však rozm�rné a vysoké, což v mnoha p�ípadech nevyhovuje. Proto existují na 

druhé stran� speciální vrtné soupravy, jež jsou vskutku miniaturní, mohou se pohybovat 

ve sklepích, projedou otvory širokými 0,80 m a mohou provád�t vrty ve stísn�ných 

prostorách s pracovní výškou kolem 2,20 m. 

Maloprofilové vrty pro mikropiloty se provád�jí v�tšinou jako bezjádrové, nebo�

požadavek na kontinuální odb�r jádra by vedl k významnému snížení rychlosti vrtání a 

zdražení p�íslušných prvk�.  

Podle zp�sobu rozrušování horniny lze maloprofilové bezjádrové vrtání d�lit na: 

• vrtání rota�ní  -  na plnou �elbu (Rotary) 

-  spirálové vrtání 

• vrtání nárazové (p�íklepné) 

• vrtání kombinované -  rota�n� p�íklepné 

-  rota�n� vibra�ní 

Podle zp�sobu výnosu rozrušené horniny ze dna vrtu lze vrtání d�lit na: 

• vrtání za sucha 

• vrtání výplachové - s p�ímým proplachem 

• s nep�ímým proplachem 
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Podle zp�sobu zajišt�ní stability st�n vrt� lze maloprofilové vrty d�lit na: 

• nezapažené, 

• pažené pomocí ocelových pažnic (vesm�s spojovatelných), 

• pažení pomocí suspenze (v�tšinou jílové, nebo jílocementové, která zde navíc 

plní funkci vyplachování vrt� od vrtné m�li, proto ji nazýváme vrtným 

výplachem). 

Technologie vrtání závisí p�edevším na konkrétních geologických podmínkách na 

staveništi, vztahu k dimenzím a druhu geotechnické konstrukce. Dále technologii 

volíme s ohledem na charakter stavebního objektu. P�icházejí tedy v úvahu v�tšinou 

následující zp�soby maloprofilového vrtání: 

a) rota�ní vrtání spirálem za sucha 

b) rota�ní vrtání na plnou �elbu s výplachem 

c) rota�n� p�íklepové vrtání 

Rota�ní vrtání spirálem za sucha je vhodné pro vrty v soudržných zeminách tuhé až 

pevné konzistence a v m�kkých poloskalních horninách, kdy vyvrtaný materiál je 

vynášen spirálem na povrch. P�i práci v pevných jílech lze odpor p�i vrtání a t�ení snížit 

p�idáním malého množství vody (do 10 l/min) k b�itu vrtáku, je však t�eba sledovat 

rychlost postupu vrtání, aby nedošlo k výrazné zm�n� konzistence vrtaných zemin. 

Základní metodou provád�ní maloprofilových vrt� v zeminách a m�kkých horninách 

(do t�ídy R4) je rota�ní vrtání na plnou �elbu. Hlavními používanými nástroji jsou 

listová a valivá dláta. Listová s p�ibírkovými stupni (2 nebo 3 b�itová) jsou vhodná do 

m�kkých hornin (jílovce, b�idlice, m�kké pískovceapod.). Valivá dláta se použivají do 

všech typ� hornin, je však pot�eba zvolit vhodný druh dláta a správný režim vrtání. Do 

m�kkých hornin jsou vhodná dláta zubová (s vysokými zuby). V horninách R5 – R3 se 

používají dláta roubíková (s vysokými roubíky ze slinutých karbid�). �ím tvrdší 

hornina, tím je pot�eba používat nižších zub� (roubík�) a je vhodné volit v�tší p�ítlak p�i 

nižších otá�kách. V hrubých št�rcích se vrtá dlátem s roubíky p�i malém p�ítlaku.�Vrty 

se provád�jí výjime�n� nepažené se vzduchovým výplachem, v�tšinou však pažené a 

vyplachované vodním, jílovým a jílocementovým (zcela výjime�n� p�novým) 

výplachem.�Jílový (bentonitový) výplach má prakticky stejné složení jako jílová pažicí 

suspenze používaná pro pažení vrtaných pilot.�P�íkon suspenze musí být takový, aby 
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mezikružím mezi vrtnými trubkami a st�nou vrtu dostate�n� vyplachoval vrt od vrtné 

m�li.�P�íkon bývá (podle pr�m�ru vrtu) 150 – 300 l/min p�i výstupní rychlosti asi 0,2 

m/s.� Nejtypi�t�jší je ovšem výplach jílocementový, jež se používá v nestabilních 

zeminách (písky, št�rky) a horninách.� Vyrábí se v rozplavova�i a p�e�erpává se do 

nádrže umíst�né pod �isti�kou, kam p�itéká pro�išt�ný výplach z vrtu.�Vlastní �isti�ka 

se skládá z vibrosít o velikosti ok 1,6x1,6 mm, kde je výplach zbavován vrtné drti. Do 

vrt� se �erpá výplachovým �erpadlem dostate�né kapacity. 

Rota�n� p�íklepné vrtání se používá jednak v tvrdých horninách, kde není t�eba pažení, 

jednak ve št�rcích, balvanitých zeminách a ostatních horninách (krom� m�kkých až 

tuhých soudržných zemin), kde se pr�b�žn� paží ocelovými spojovatelnými pažnicemi 

(systém Duplex). Vrtná dr� je vynášena mezikružím na povrch pomocí stla�eného 

vzduchu vyráb�ného v kompresorech. Podle pr�m�ru vrtu je jeho spot�eba 10 – 20 

m3/min, proto je mnohdy t�eba vzdušník. Vlastní kladivo je bu
 horní, nebo ponorné. 

Vlastní nástroj je tvo�en korunkou bu
 k�ížovou, nebo roubíkovou, jež na dno vrtu 

jednak klepe a sou�asn� se otá�í. Rychlost vrtání závisí jak na otá�kách, tak na p�ítlaku. 

Ukazuje se ovšem, že p�i zvyšujících se otá�kách (za konstantního p�ítlaku) se rychlost 

vrtání zv�tšuje jen do ur�ité míry, pak klesá; existují tedy optimální otá�ky. P�i vrtání 

systémem Duplex, p�i n�mž se dosahuje nejvyšší produktivity práce, je sou�asn� se 

spodovým (ponorným) kladivem zatahuje do vrtu kolona pažnic ukon�ená vrtnou 

korunkou (v�tšinou roubíkovou), p�i�emž vlastní dláto má konstantní p�edstih p�ed 

pažnicí. Obojí se potom nastavuje v jednom dílu, což p�i v�tších pr�m�rech nástroje a 

vrtné souprav� nevybavené mechanickým, �i automatickým podava�em trubek �iní 

velké potíže, nebo� zna�ná hmotnost této kolony prakticky brání ru�ní manipulaci. 

Proto je vrtání systémem Duplex typické pro velké vrtné soupravy a nikoliv pro stísn�né 

podmínky práce nap�. ve sklepích. 

Obr. P�íklady vrtných dlát: a) rybinové dláto, b) listové dláto, c) valivé dláto 
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Typ nástroje Pr�m�r nástroje podle pr�m�ru trubní výztuže 
mikropiloty (mm) 

ø 70/12 ø 89/10 ø 108/16 

Spirálový vrták 118, 140 140, 180 180, 220 

Listové dláto s p�ibírkovými stupni 75/120 75/140 75/160 

Valivé dláto (neagresivní prost�edí) Min. 118 Min. 130 Min. 150 

Valivé dláto (agresivní prost�edí) Min. 150 Min. 170 Min. 190 

Ponorné kladivo (bez pažní) Min. 118 Min. 133 Min. 156 
Pažnicová kolona Duplex (neagresivní 
prost�edí) 

121 133 156 

Pažnicová kolona Duplex (agresivní 
prost�edí) 

133 156 191 

Obr. Doporu�ené minimální pr�m�ry vrt� a typy vrtných nástroj� pro mikropiloty s 

trubní výztuží 

1.2. Výztuž mikropilot 

Výztuž mikropilot tvo�í bu
 ocelové silnost�nné trubky (trubní mikropiloty), nebo 

speciáln� upravený armokoš z betoná�ské výztuže (mikropiloty armokošové), 

výjime�n� válcované ocelové profily (mikropiloty speciální).

Trubky se provádí v�tšinou z oceli 11 523 a upravují se na typické délky 1500 mm, 

nebo 3000 mm s p�íslušnými závity a jinými úpravami. Nejtypi�t�jší pr�m�ry 

výztužných trubek jsou: 70/12 mm, 89/10 mm a 108/16 mm. Samoz�ejm� lze použít i 

trubky jiných profil�, zp�sobuje to však obtíže p�i výb�ru vhodných obturátor� a 

skute�nost, že výztuž mikropilot existuje vesm�s jako typizovaná výroba polotovar�, 

které lze objednat a dodat na stavbu. Perforace ko�enové �ásti výztužné trubky je 

tvo�ena 2 + 2 otvory prof. 8 mm (proti sob�), posunutými o 20 mm, p�i�emž je t�eba 

dodržet dokonalé odstran�ní vnit�ních ot�ep� po vrtání, jež by mohly zp�sobit zni�ení 

obturátoru, nebo nemožnost jeho osazení. Trubní díly jsou ve výrobn� oby�ejn�

kalibrovány pro eliminaci jejich výrobních tolerancí. Vždy �tve�ice vrt�, tvo�ících 

budoucí injektážní etáž, je p�ekryta gumovou manžetou tl. 4 mm z bezvložkové hadice 

dl. 80 mm. Manžety se nalepují vhodným lepidlem (Alkapren), pop�. se fixují 

nava�ením drátu prof. 5 mm. Spodní �ást ko�enové výztužné trubky je opat�ena zátkou z 

pl. 3 mm. Jednotlivé díly výztužných trubek se spojují pomocí spojník� dl. 100 – 150 

mm opat�ených pr�b�žným vnit�ním plochým závitem. Hlava mikropiloty p�enášející 

pouze tlak se opat�uje ocelovou deskou z pl. 20 mm – 200/200 mm s p�iva�eným 
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nátrubkem, hlava mikropiloty p�enášející tah se opat�uje deskou se speciálním šroubem 

p�izp�sobeným vnit�nímu závitu konce výztužné trubky. V obou p�ípadech mají desky 

st�edový otvor prof. 30 mm kv�li odvzdušn�ní a provedení vnit�ní výpln�. Výztužné 

trubky mikropilot lze zapoušt�t v celku (pokud je k tomu dostatek místa a k dispozici je 

nap�. je�áb), nebo po �ástech a montovat je nad vrtem opat�eným zálivkou. V p�ípad�

výztužných trubek zapoušt�ných v celku se p�ipoušt�jí sva�ované spoje. 

Typ Trubka A, B 

trubka ø D l l1

70/12 70 3000 (1500) 50,5 

89/10 89 3000 (1500) 58 

108/16 108 3000 (1500) 75,5 

Obr. Rozm�ry typických díl� výztužných trubek mikropilot 

Obr. Schéma typických díl� výztužných trubek mikropilot: A-perforovaná trubka, B-

plná trubka 

Armokošové mikropiloty mají výztuž sestavenou z podélných prut� prof. 20 – 28 mm z 

oceli 10425 nebo 10505 ovinutých spirálou z prof. 5 – 6 mm. St�edem armokoše 

prochází manžetová trubka z PVC prof. 50/3,8 mm, která je v ko�enové �ásti opat�ena 

vždy �tve�icí vrt� � 6 mm p�ekrytých gumovou manžetou z bezvložkové hadice 60/5 

délky 80 mm a to po 500 mm. Nejnižší manžeta je osazena 250 mm od konce 

manžetové trubky, jež je zaslepen zátkou. Armokoš se vyrábí zpravidla v jednom kuse a 

tak se i osazuje. Montážní styk je natolik komplikovaný, že se nepoužívá. 
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1.3. Zálivka a injektáž mikropilot 

Injektáž ko�ene plní následují funkce: 

- vytvá�í ko�en mikropiloty tak, že je mikropilota schopna p�enést vnášenou sílu na 

okolní základovou p�du 

- chrání ko�enovou �ást mikropiloty proti korozi 

- zpev	uje základovou p�du bezprost�edn� p�iléhající ke ko�enové �ásti mikropiloty 

- ut�s	uje zeminu bezprost�edn� obklopující ko�enovou délku mikropiloty, aby se 

omezil únik injek�ní sm�si 

Bezprost�edn� po dokon�ení vrtu a jeho vy�išt�ní se vrt vyplní zálivkou. V p�ípad�

vrtání na vodní, jílový nebo jílocementový výplach se provede vým�na výplachu za 

zálivku. Ta se m�že do vrtu �erpat p�es vrtné ná�adí, jinak se �erpá pomocí PVC trubky 

� 50/3,8 mm zasunuté na dno vrtu. V p�ípad� vrtu zapaženého ocelovou pažnicí se 

provede vým�na výplachu za zálivku p�i dovrtání na kone�nou hloubku a výztužná 

trubka se osazuje do kolony, jež se ihned vytahuje za sou�asného dopl	ování zálivky. 

Zálivka pro mikropiloty se používá cementová o složení cement:voda = 2,5:1. Na 1 m3 

zálivky se dávkuje 1385 kg cementu CEM II/A-S a 554 l vody. Míchá se v aktiva�ní 

mícha�ce a p�epouští se do pomalub�žné mícha�ky, zpracovat se musí do 3 hodin. Tato 

cementová zálivka má následující vlastnosti: objemová hmotnost 1,94 t/m3, pevnost 20 

MPa/7 dní a 27 MPa/28 dní. 

Do takto vypln�ného vrtu cementovou zálivkou se zapouští výztuž mikropiloty, jež je 

zbavena ne�istot a v p�ípad� trubní výztuže odmašt�na, aby nebyla snížena p�ilnavost k 

cementovému kameni. Sou�asn� se zajistí krytí výztuže mikropilot. 

Zálivku mikropilot m�že tvo�it též malta, zpravidla cementová, je-li zaru�eno, že lze do 

ní výztuž mikropiloty osadit. 

Druh zálivky Neagresivní prost�edí St�edn� agresivní prost�edí 

Tlak Tah, ohyb Tlak Tah, ohyb 

Cementová 20 30 40 50 

Malta 35 40 50 60 

Obr. Minimální krytí výztuže mikropilot (mm) podle druhu prost�edí a zp�sobu jejich 

namáhání 
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Únosnost mikropilot závisí zejména na jejím upnutí do okolní základové p�dy v oblasti 

ko�ene, což se dosáhne injektáží ko�ene mikropiloty. P�i injektáži nejde tedy o 

proinjektování okolní zeminy (nap�. za ú�elem jejího zpevn�ní, �i snížení propustnosti, 

jak je tomu u klasické injektáže), ú�elem je dosáhnout roztržení zálivky a její roztla�ení 

radiálním sm�rem za pomocí injek�ní sm�si. Injektuje se tedy zpravidla menším 

množstvím injek�ní sm�si, p�i�emž typické jsou opakované reinjektáže. Kone�ný 

injek�ní tlak je p�edepsán v projektu a k jeho dosažení je �asto nutná (podle druhu 

základové p�dy) injektáž ve více fázích. Injektuje se zásadn� vzestupn� (od 

nejspodn�jší etáže k vrchní etáži ko�ene) pomocí dvojitého obturátoru upnutého na 

p�íslušnou etáž a to bu
 ve výztužné trubce (mikropiloty trubní), nebo v trubce 

manžetové (mikropiloty armokošové, event. ostatní). Injektuje se cementovou suspenzí 

o stejném složení jako je cementová zálivka, tedy cement:voda = 2,5:1. Injektáž se 

provádí vysokotlakým �erpadlem podle následujícího technologického postupu: 

a) 1. fáze injektáže 

P�i použití cementu CEM II/A-S (t�. 32,5) ji lze zahájit za 12 hodin po osazení výztuže, 

p�i použití jiných cement�, pop�. malty je t�eba tuto dobu stanovit podle nár�stu 

pevnosti. Dvojitý obturátor se osadí na spodní etáž a injektuje se p�i sledování tlaku a 

spot�eby. Dosáhne-li se projektem p�edepsaného tlaku (nap�. 2,0 – 4,0 MPa) považuje 

se injektáž p�íslušné etáže za ukon�enou a dvojitý obturátor se uvolní a posune na 

následující etáž a celý postup se opakuje. Pokud se p�edepsaného tlaku nedosáhne, 

injektuje se zpravidla 15 l sm�si (v horninách skalních, poloskalních a nesoudržných), 

resp. 5 l sm�si (v zeminách soudržných), v navážkách a násypech (pokud je v nich 

umíst�n ko�en mikropiloty) i více (nap�. 50 l). Tlak p�i injektáži zpravidla zpo�átku 

roste, potom náhle klesne (protržení zálivky) a p�i další injektáži by m�l stoupat. Po 

protržení zálivky je t�eba tlak ihned snížit a injektovat rychlostí asi 4 – 7 l/min p�i 

nejpomalejším chodu �erpadla. Po ukon�ení 1. fáze injektáže je t�eba výztužnou 

(manžetovou) trubku dokonale propláchnout vodou, aby byla neustále pr�chodná. K 

tomu se používá PE hadi�ka � 20 mm ukon�ená speciální hlavou s tryskami. 

b) 2. a další fáze injektáže (reinjektáž) 

P�i použití cementu CEM II/A-S (t�. 32,5) m�že následovat nejd�íve za 6 – 10 hodin po 

p�edcházející fázi injektáže. Kritérium je stále dosažení projektem p�edepsaného tlaku 

(potom se jedná o kone�nou fázi), nebo spot�eby sm�si (následuje další reinjektáž). 
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Pokud se nepoda�í protrhnout zálivku ani p�i tlaku 8 – 10 MPa, považuje se injektáž této 

etáže za ukon�enou. Pokud ani p�i 3. fázi injektáže (2. reinjektáži) není dosaženo 

projektem p�edepsaného tlaku, je t�eba poradit se s projektantem. 

Zainjektovanou mikropilotu je t�eba vyplnit cementovou zálivkou stejného složení 

(cement:voda = 2,5:1). To se provádí pomocí PE hadi�ky � 20 mm zapušt�né na dno 

výztužné (manžetové) trubky. Zálivku je t�eba asi po 2 dnech doplnit, z titulu odstoje 

vody. 

B. TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS MIKROPILOTY 

1. Obecná charakteristika 

1.1. Obecné informace o stavb�

Jedná se o novostavbu do proluky �.p. 10 s jedním neúplným podzemním a t�emi 

nadzemními podlažími. Výška objektu je 7,52 m a bude založen na pasových základech, 

p�i �emž je nutné podchycení základové konstrukce stávající budovy muzea a to 

provedením mikropilotáže. Nosný systém je �ešen jako budova z cihelných blok� a 

železobetonových strop�. 

Dále se zde �eší rekonstrukce historické dvoupodlažní budovy �.p. 11, konkrétn�

podchycení její základové konstrukce. Zdivo je masivní kamenné, �ást strop� je 

klenutých, zbytek byl v minulosti proveden nov� a tvo�í jej zmonolitn�né keramické 

dílce na ocelových válcovaných nosnících. V rámci úprav nebude m�n�n konstruk�ní 

systém ani nebude zasahováno významn�ji do nosných konstrukcí (pouze budou 

z�ízeny pr�chody do sousedního objektu. Vliv nových konstrukcí jednozna�n�

vyvolávají pot�ebu statického zajišt�ní stávající konstrukce. Týká se to zejména snížení 

základové spáry sm�rem k objektu �.p. 10, sepnutí objektu ve stropních rovinách 

(zachycení vodorovných sil)., zajišt�ní sepnutím není v tomto dokumentu �ešeno. 

1.2. Obecné informace o dané technologické etap� - mikropilotáž 

Touto technologií bude �ešeno podchycení stávajícího objektu, kv�li snížení základové 

spáry v míst� podsklepení novostavby. Podchycení budovy bude navíc �ešeno sepnutím, 

avšak v této práci není �ešeno. 

Mikropiloty p�enesou zatížení z konstrukce do hlubších vrstev základové p�dy. 

Únosnost jejich d�íku a paty bude zlepšena injektáží ko�enové �ásti. Podstatou je 

v tomto p�ípad� silnost�nná ocelová trubka rota�n� vrtaná spirálem za sucha, jejíž d�ík 



����

�

je do okolní zeminy upnut injektáží p�ímo p�es výztužnou trubku stejn� jako injektáž 

ko�ene. 

Jedná se o soudržnou zeminu tuhé až pevné konzistence a m�kké poloskalní horniny, 

kdy vyvrtaný materiál je vynášen spirálem na povrch. V tomto p�ípad� bude 

p�istoupeno na rota�ní vrtání spirálem na plnou �elbu za sucha. Vrtný nástroj bude 

listový s p�ibírkovými stupni (2 nebo 3 b�itová), který je vhodný práv� do m�kkých 

hornin (jílovce, b�idlice, m�kké pískovce apod.).�Pr�m�r nástroje podle pr�m�ru trubní 

výztuže mikropiloty (mm) bude 89/10         75/140.

Ko�enová �ást se bude injektovat vzestupným zp�sobem pomocí dvojitého obturátoru, 

umož	ujícím vícenásobnou injektáž. 

2. P�ipravenost stavby a staveništ�

2.1. P�ipravenost stavby 

V této fázi je již sejmuta ornice a odstran�n veškerý vzrostlý porost na parcele. 

Je nutné zajistit a viditeln� vyzna�it polohu veškerých inženýrských sítí na pozemku i 

jeho bezprost�ední blízkosti. Následuje ru�ní provedení výkopu sond pro ov��ení 

skute�né existence a polohy t�chto sítí, což bude stvrzeno protokolem obsahujícím 

p�íslušné informace (podpisy správc� sítí a podpis stavbyvedoucího). 

P�ed samotným zahájením prací týkající se mikropilotového podchycení, bude 

odkopána zemina v délce vn�jší zdi objektu, a to v tlouš�ce 200 mm. Dále budou 

provedeny kopané sondy na hranách objektu, jejichž ú�elem bude zjišt�ní hloubky 

založení a kvality základové spáry. Sou�asn� bude provedena pasportizace poruch 

objektu, zpevn�ných ploch a komunikací. Na tomto objektu budou následn� osazeny 

m��ící body a bude provedeno nulté základní m��ení „pohybu“ konstrukce, které bude 

dále opakováno v n�kolika etapách. Kontroly p�edcházejících prací budou kontrolovány 

pr�b�žn� stavbyvedoucím nebo mistrem. 

Stavební odpad bude odvezen na p�íslušnou skládku smluvní místní firmou Eko Bi 

s r.o., Semanínská 2050, 560 02 �eská T�ebová. 

2.2. P�ipravenost staveništ�

Na parcele je již z�ízeno kompletní za�ízení staveništ� v�etn� zpevn�ných a 

odvodn�ných ploch a také všechny mobilní bu	ky navržené v technické zpráv� za�ízení 

staveništ�, jež je sou�ástí toho dokumentu. Dále bude na této zpevn�né a odvodn�né 

ploše centrum prací mikropilotáže. 
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P�ístupová cesta bude zpevn�na št�rkem. Dopravní dostupnost staveništ� bude z ulice 

Podbranská. P�ívod elektrické energie bude �ešen staveništním rozvad��em s m��ením, 

umíst�ným na severozápadní stran� stávajícího objektu, bude zajišt�n proti p�ejetí 

staveništními vozidly a poškození na stavb�. Voda bude odebírána z rozvod�

v historické budov�, bude použit vodo�et. Napojení na kanaliza�ní p�ípojku bude též ze 

stávající sít�. Stavba bude ozna�ena náležitými bezpe�nostními zna�kami. V ulici 

Podbranská musí být umíst�na výstražná zna�ka „POZOR! VÝJEZD VOZIDEL ZE 

STAVBY!“. Staveništ� bude na hranici souvisle vymezeno plným oplocením do výšky 

2 m. 

Stroje musí být zajišt�ny proti nežádoucímu uvedení do chodu, vyjmutím klí�k� a 

uzam�en. Kontrolu tohoto zabezpe�ení provádí vedoucí pracovišt� nebo jeho zástupce v 

rámci kontrol pracovišt� p�ed a po ukon�ení pracovní sm�ny. 

3. Materiál, skladování, doprava 

3.1. Materiál pot�ebný pro zhotovení mokropilot 

Vrt:   Ø 156 – 12 ks (12 x hl.4,5 m) � 54 m 

   objem vývrtu: (� x 0,1562) x 54 = 4,13 m3

Cementová zálivka: portlanský struskový cement CEM II/A-S t�. 32,5 

   (� x 0,04452) x 54 m = 0,336 m3 cementové zálivky 

Injek�ní sm�s: portlanský struskový cement CEM II/A-S t�. 32,5 p�edb�žné 

�ešení na II etáže 

 (20l x 2etáže) x 12 kus� = 480 litr� injek�ní sm�si 

Výztuž mikropilot: ocelová silnost�nná trubka 89/10 mm dl. 4,5 m z oceli 11 523 

Stupe	 vlivu prost�edí: XC1 (bez chemické agresivity) => krytí: tlak – 20 mm 

          tah – 30 mm 

Ocelové trouby se dodávají s certifikátem (hutním testem), p�i�emž zhotovitel p�edloží 

prohlášení o shod� doložené doklady o jakosti t�chto výrobk�, o povrchových úpravách 

a rozm�rových tolerancích v�etn� protokol� o výsledcích zkoušek a jejich hodnocení 

posouzením spln�ní kvalitativních parametr�.  
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3.2. Skladování 

Cementová sm�s pro mikropiloty bude zhotovena dle ur�eného pom�ru množství složek 

p�ímo na stavb� a to v samotné vrtné souprav�, do které je zapot�ebí p�isypávat suchou 

cementovou sm�s. Na kvalitu a pr�b�h vyráb�né sm�si dohlíží a zodpovídá za ní 

vedoucí pracovní �ety.  

P�edvyrobené díly musí být �ádn� uskladn�ny, chrán�ny proti korozi a zne�išt�ní blátem 

a mastnotou, vn�jší závity nakonzervovány a chrán�ny ihned po výrob� vhodným 

obalem proti poškození p�i skladování a doprav�. Ocelové trubky budou ukládány na 

skládce, odkud budou p�esunovány p�ímo na p�íhodné místo v blízkosti realizovaných 

vrt�. P�i skladování je t�eba zajistit volné odtékání deš�ové vody. Výztužné trubky 

budou skladovány ve svazcích a budou zajišt�ny proti nežádoucímu pohybu. Je 

zakázáno skladovat materiál bez podkládání na zemin�. Trubní výztuž bude na stavbu 

dovezena v jednodenním p�edstihu. O p�evzetí dodávky se ud�lá zápis do stavebního 

deníku. Typové listy materiál� se archivují. 

P�i použití odmaš�ovacích p�ípravk� na odmašt�ní ocelových �ástí mikropilot musí být 

zaru�eno, že p�ípravky nejsou agresivní na žádnou jejich �ást a že po jejich použití 

p�enese soudržnost mezi kotevní �ástí mikropilot a zálivkou/injek�ní sm�sí návrhové 

zatížení. 

3.3. Doprava 

Primární: 

Doprava vrtné soupravy bude smluvn� ošet�ena a zajišt�na firmou provád�jící samotnou 

mikropilotáž.  

Cementová zálivka bude vyrobena p�ímo na stavb� v mícha�ce DEZA MJ-150.

Nákladní dodávka VW Crafter 50 zjistí dodávku výztužných ocelových trub.

Odvoz vývrtku se zde ne�eší, jelikož se jedná o množství, které se zpracuje p�ímo na 

stavb� na drobné terénní úpravy a zásypy. 

Sekundární: 

P�esun materiálu po staveništi bude provád�n ru�n� minimáln� dv�ma pracovníky. 

Vytvo�ení pilotovací roviny a pohyb s odkopaným  materiálem po staveništi zajistí 

rýpadlo-naklada� JCB 2CX. 
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4. Obecné pracovní podmínky 

Mikropilotáž musí být provád�na dle schválené a platné projektové dokumentace. 

P�ípadné zm�ny je nutné nechat posoudit dodavatelskou firmou. Staveništní plocha 

musí být odvodn�ná a dostate�n� zpevn�ná pro vrtnou soupravu KLEMM KR 802-3 o

hmotnosti cca 9,4 t. Minimální únosnost zeminy pro pojezd vrtné soupravy je 15 MPa, 

což bude zajišt�no ponecháním stávajících betonových panel� a po skon�ení prací se 

odstraní. 

4.1. Klimatické požadavky 

Optimální teploty pro ukládání cementové sm�si jsou 10-25°C. P�i vyšších teplotách je 

nutné zamezit odpa�ování vody ze sm�si jeho zakrytím vlhkými tkaninami nebo folií. 

P�i provád�ní zálivky, kdy je teplota vzduchu nižší než 5°C, je nutno do sm�si p�idat 

teplou vodu pop�. zvýšit obsah cementu/použít kvalitn�jší cement o jednu t�ídu, nebo 

p�idat plastifikátory urychlující hydrataci a následné tuhnutí. Hlava mikropiloty musí 

být p�i teplot� pod +3°C chrán�na proti promrznutí vhodným zp�sobem. P�i 

pr�m�rných teplotách pod -10°C bude práce odložena. 

5. Personální obsazení 

Vedoucí pracovní �ety je pln� zodpov�dný za kvalitu a pr�b�h práce. Všichni 

pracovníci musejí být seznámeni s technologickým postupem a BZOP. Musí mít 

pat�i�né ochranné pracovní pom�cky a pr�kazy o zp�sobilosti budou mít vždy u sebe. 

Tyto práce musí provád�t zaškolení zam�stnanci s pot�ebnou kvalifikací. Všichni 

pracovníci musí být prokazateln� seznámeni s návodem k obsluze a údržb� používaných 

stroj� a nástroj�. P�ed zahájením prací musí být všichni zú�astn�ní zam�stnanci 

prokazateln� seznámeni s technologickým p�edpisem a s pracovními postupy. 

Sestava pracovního kolektivu: 

Profese Po�et 

Stavbyvedoucí 1 

Vedoucí �ety 1 

Vrtmistr – s platným strojním pr�kazem 1 
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Betoná� 2 

Pomocní d�lníci 2 

Strojník pro obsluhu naklada�e - 
s platným strojním pr�kazem 

1 

Strojník pro obsluhu rypadla - 
s platným strojním pr�kazem 

1 

�idi� dodávky s betonem - s platným 
pr�kazem o zp�sobilosti 

1 

�idi� valníku - s platným pr�kazem o 
zp�sobilosti 

1 

6. Stroje a pracovní pom	cky 

Strojní vybavení: 

Vrtná souprava KLEMM KR 802-3, typ 161 – vrty mikropilot

Rýpadlo-naklada� JCB 2CX – vytvo�ení pilotovací roviny

Pom�cky a ná�adí: 

Totální stanice PENTAX R-205NE s laserovou olovnicí – zam��ení polohy mikropilot 

Ru�ní fréza FLEX HF 150 – zabroušení hlav mikropilot 

Ochranné pom�cky: 

Rukavice 

Reflexní vesta 

P�ilba 

Respirátor 

Ru�ní ná�adí: 

Lopata  3x 

Ocelový kartá� - �išt�ní zátek 

Krumpá�

Kladívko 

Vodováha 

Provázek 

H�ebíky 

Kolíky 
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Zednická lžíce 

Metr 

Pásmo 

Zna�kovací spreje 

Olovnice 

M��i�ská ty�

7. Pracovní postup 

7.1. Hloubení vrtu 

Hloubení vrt� pro mikropiloty se provádí dle zpracované projektové dokumentace a 

navržené technologie. 

P�ed zahájením vrtání musí vrtmistr znát polohu všech podzemních inženýrských sítí a 

podzemních prostor, které by provád�ním prací mohly být ohroženy. V míst� možného 

st�etu musí vrtání v�novat zvýšenou pozornost a okamžit� reagovat na zm�ny parametr�

vrtání.  

Rýpadlo-naklada�em JCB 2CX se provede zarovnání terénu na tzv. pilotovací rovinu 

dle projektové dokumentace. Po vytvo�ení pilotovací roviny se provede zkouška 

zhutn�ní pro pojezd vrtné plošiny na minimální pevnost 15 MPa, což je zajišt�no 

ponecháním stávajících betonových panel�. 

P�ed zahájením hloubení posádka vrtné soupravy za dozoru mistra zajistí st�edy vrt�

vyzna�ením tak, aby bylo možné kdykoliv v pr�b�hu prací ur�it jejich st�ed. 

Vrty pro mikropiloty jsou ur�eny svým �íslem, délkou, sklonem a sm�rem sklonu, 

závrtný bod je dán svým p�dorysným umíst�ním a nadmo�skou výškou. Tyto údaje jsou 

pro každý vrt uvedeny v p�íkazové �ásti „Hlášení o vrtání“. Provád�ní jednotlivých 

mikropilot bude probíhat v po�adí od ulice Klácelova sm�rem do staveništ� a jako 

poslední se provede vrt �. 12, který sm��uje k ulici Školní. Pro hloubení vrt� bude vrtná 

souprava ustavena �eln� ve sm�ru osy vrtu. Vrtná souprava se nejd�íve ustaví do sm�ru 

sklonu vrtu a následn� se upraví sklon vrtné kolony osazené na lafet� stroje. Vrtný 

nástroj by se m�l p�itom dotýkat vyzna�eného závrtného bodu na konstrukci. Sklon 

lafety stroje se ustaví dle magnetického p�íložného sklonom�ru osazeného na 

povrchovou p�ímku vrtného souty�í. Ustavení vrtné soupravy do projektovaného sklonu 

a sm�ru bude v pr�b�hu hloubení vrtu kontrolováno a p�i zjišt�ní odchylek ihned 

opraveno. 
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Obr. Schéma postupné mikropilotáže 

Technologii vrtání ur�í stavbyvedoucí ve spolupráci s technologem a vrtmistrem dle 

skute�ných geotechnických podmínek zastižených na stavb�. Stanovený postup bude 

zapsán do technologického deníku stavby. Ú�innost zvolené technologie vrtání se 

posoudí dle rychlosti vrtného postupu, opot�ebení vrtného nástroje a dodržování 

projektovaných parametr� vrtu. Pr�m�r vrtu je volen od 156 mm a zajiš�uje dostate�né, 

normou p�edepsané krytí výztužné trubky po celé její délce. 
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Vrtný nástroj p�ed použitím na jednotlivé vrty posádka �ádn� p�ekontroluje, pop�. vrtný 

nástroj vym�ní. Obzvlášt� je t�eba dbát na správné osazení tangenciálních zub� a 

ov��ení pr�m�ru nástroje. 

Minimální hloubky vrt� jsou dány statických návrhem a za jejich dodržení je 

odpov�dný vrtmistr. Hloubka a svislost vrtu bude m��ena podle p�ístroj� ve vrtné 

souprav�. Dovolené odchylky jsou uvedeny v kapitole Kontrolní a zkušební plán 

mikropilot.�Vyt�žená zemina bude pomocí staveništních kole�ek odvážena na skládku 

na staveništi. 

Vrtmistr sleduje geologický profil každého vrtu a zapisuje jej do „Hlášení o vrtání“. 

Zm�ny geologie oproti p�edpoklad�m projektu musí být zohledn�ny p�i dalších 

postupech, p�ípadn� musí být projednány s objednatelem a projektantem.

7.2. Cementová zálivka

Po dohloubení vrt� na projektem požadovanou délku se vrt dokonale pro�istí a vyplní se 

cementovou zálivkou. Pro výrobu cementové sm�si pro zálivku bude použit cement 

stanovený projektem. Sm�s bude míchána v rychlob�žné aktiva�ní mícha�ce. Po 

namíchání sm�s musí vykazovat p�edepsanou objemovou hmotnost, viskozitu a odstoj. 

Pr�b�h zalití �ídí vedoucí �ety. Zálivka pro mikropiloty se používá cementová o složení 

cement:voda = 2,25:1. Na 1 m3 zálivky se dávkuje 1385 kg cementu CEM II/A-S a 554 

l vody. Míchá se v aktiva�ní mícha�ce a p�epouští se do pomalub�žné mícha�ky, 

zpracovat se musí do 3 hodin. Kvalita zálivky bude kontrolována a p�esn� zaznamenána 

do formulá�e „Provozní záznamy o cementové zálivce“. Nevyhovující zálivka nesmí být 

uložena do vrtu. 

Cementová zálivka se provede vzestupn�, od po�vy vrtu až k ústí. Vrt bude pln�n 

�erpáním cementové sm�si, p�es do n�j zasunutou, PVC trubkou. 

Odkop bude provád�n od první zhotovené mikropiloty (nejvyšší dosažená pevnost). 

Tato cementová zálivka s pom�rem cement:voda = 2,25:1 má následující vlastnosti:

- objemová hmotnost: 1,88 t/m3

- pevnost:   20 MPa/7 dní a 27 MPa/28 dní 

- deklarace:   1% / 1 hod, resp. do 3% / 2 hod 
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7.3. Osazení výztužných trubek 

Do takto vypln�ného vrtu cementovou zálivkou se zapouští výztužné trubky opat�eny 

zátkou z pl. 3 mm, jež jsou zbaveny ne�istot a v p�ípad� trubní výztuže odmašt�ny, aby 

nebyla snížena p�ilnavost k cementovému kameni. Sou�asn� se zajistí krytí výztuže 

mikropilot. Jednotlivé díly výztužných trubek se spojí pomocí spojník� dl. 100 – 150 

mm opat�ených pr�b�žným vnit�ním plochým závitem. Hlava mikropiloty p�enášející 

pouze tlak se opat�uje ocelovou deskou z pl. 20 mm – 200/200 mm s p�iva�eným 

nátrubkem, hlava mikropiloty p�enášející tah se opat�uje deskou se speciálním šroubem 

p�izp�sobeným vnit�nímu závitu konce výztužné trubky. Tyto desky mají st�edový 

otvor prof. 30 mm kv�li odvzdušn�ní a provedení vnit�ní výpln�. Výztužné trubky 

mikropilot se budou zapoušt�t v celku.  

7.4. Injektáž ko�ene mikropiloty 

Ú�elem je dosáhnout roztržení zálivky a její roztla�ení radiálním sm�rem za pomocí 

injek�ní sm�si tak, aby byla mikropilota upnuta do okolního prost�edí. Pro výrobu 

cementové sm�si pro injektáž bude použit cement stanovený projektem. Sm�s bude 

míchána v rychlob�žné aktiva�ní mícha�ce. Po namíchání sm�s musí vykazovat 

p�edepsanou objemovou hmotnost, viskozitu a odstoj. 

Vlastní injektáž, pokud je p�edepsána projektem, lze ji zahájit p�í použití portlanského 

struskového cementu t�. 32,5 za 12 hodin po osazení výztužné trubky. Kone�ný injek�ní 

tlak je p�edepsán v projektu a k jeho dosažení je nutná injektáž ve více fázích. Pokud 

nebude tohoto tlaku dosaženo, stanovuje se pro jednotlivé etáže kritérium spot�eby 20 l 

injek�ní sm�si v jednotlivých fázích. Injektuje se zásadn� vzestupn� (od nejspodn�jší 

etáže k vrchní etáži ko�ene) pomocí dvojitého obturátoru upnutého na p�íslušnou etáž a 

ve výztužné trubce. Injektuje se cementovou suspenzí o stejném složení jako je 

cementová zálivka, tedy cement:voda = 2,5:1. Nedosáhne-li se p�i III. fázi p�edepsaného 

injek�ního tlaku, �eší postup dalšího provád�ní prací technolog ve spolupráci se 

stavbyvedoucím. II. a další fáze injektáže mohou následovat nejd�íve za 6 hodin po 

p�edcházející fázi. Po protržení zálivky se injek�ní tlak sníží a pokra�uje se v injektáži 

rychlostí 4 – 7 l/s p�i nejpomalejším chodu �erpadla. Po zainjektování ko�ene 

mikropiloty dojde k vypln�ní výztužné trubky cementovou sm�sí až do úrovn� jejího 

horního ústí. Cementovou výpl	 trubky je t�eba cca po dvou dnech doplnit, aby se 

vylou�il odstoj cementové sm�si. 
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Injektáž se provádí vysokotlakým �erpadlem podle následujícího technologického 

postupu: 

a) 1. fáze injektáže 

P�i použití cementu CEM II/A-S (t�. 32,5) ji lze zahájit za 12 hodin po osazení výztuže. 

Dvojitý obturátor se osadí na spodní etáž a injektuje se p�i sledování tlaku a spot�eby. 

Dosáhne-li se projektem p�edepsaného tlaku (nap�. 2,0 – 4,0 MPa) považuje se injektáž 

p�íslušné etáže za ukon�enou a dvojitý obturátor se uvolní a posune na následující etáž a 

celý postup se opakuje. Pokud se p�edepsaného tlaku nedosáhne, injektuje se zpravidla 

20 l. Tlak p�i injektáži zpravidla zpo�átku roste, potom náhle klesne (protržení zálivky) 

a p�i další injektáži by m�l stoupat. Po protržení zálivky je t�eba tlak ihned snížit a 

injektovat rychlostí asi 4 – 7 l/min p�i nejpomalejším chodu �erpadla. Po ukon�ení 1. 

fáze injektáže je t�eba výztužnou (manžetovou) trubku dokonale propláchnout vodou, 

aby byla neustále pr�chodná. K tomu se použije PE hadi�ka � 20 mm ukon�ená 

speciální hlavou s tryskami. 

b) 2. a další fáze injektáže (reinjektáž) 

P�i použití cementu CEM II/A-S (t�. 32,5) m�že následovat nejd�íve za 6 – 10 hodin po 

p�edcházející fázi injektáže. Kritérium je stále dosažení projektem p�edepsaného tlaku 

(potom se jedná o kone�nou fázi), nebo spot�eby sm�si (následuje další reinjektáž). 

Pokud se nepoda�í protrhnout zálivku ani p�i tlaku 8 – 10 MPa, považuje se injektáž této 

etáže za ukon�enou. Pokud ani p�i 3. fázi injektáže (2. reinjektáži) není dosaženo 

projektem p�edepsaného tlaku, je t�eba poradit se s projektantem. 

Zainjektovanou mikropilotu je t�eba vyplnit cementovou zálivkou stejného složení 

(cement:voda = 2,5:1). To se provádí pomocí PE hadi�ky � 20 mm zapušt�né na dno 

výztužné (manžetové) trubky. Zálivku je t�eba asi po 2 dnech doplnit, z titulu odstoje 

vody. 

Pr�b�h injektáže se zaznamenává do formulá�e „Hlášení o injektáži mikropiloty“. 
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8. Kontrola jakosti a kvality 

Viz popis v kapitole Kontrolní a zkušební plán pro mikropilotáž. 

8.1. Vstupní kontrola 

V rámci této kontroly musí být provedeno p�edání a p�evzetí jak po stránce technické, 

tak i bezpe�nosti a ochrany zdraví (BOZP). Kontrolu provádí vedoucí pracovní �ety. 

Zkontroluje pracovišt�, zda jsou �ádn� provedeny výkopy stavební jámy, zda mají 

p�edepsanou hloubku, rozm�ry, rovinatost a také zda jsou dodrženy sklony svah�. Je 

zapot�ebí také zkontrolovat, jestli není terén rozbahn�n nebo v jiném stavu, který by 

bránil provedení mikropilot. Sou�asn� musí být v rámci vstupní prov��en materiál 

stavbyvedoucím, konkrétn� množství, kvalita, druh, úplnost, balení a zna�ení.� P�i 

vstupní kontrole se také porovnávají údaje uvedené na dodacím list� nebo na štítku 

výrobku (materiálu) s údaji uvedenými v objednávce �i ve smlouv�. Je nutné 

zkontrolovat zásady skladování výztuže, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 

8.2. Meziopera�ní kontrola 

Vedoucí �ety pr�b�žn� kontroluje bezpe�nost p�i práci a používání ochranných 

pom�cek. Dále vedoucí �ety kontroluje postup p�i vyty�ování polohy st�ed�

jednotlivých mikropilot, jejich po�adí, p�i vrtání pilot kontroluje svislost vrtného 

za�ízení, odstra	ování vyt�žené zeminy z vrtu a její odvoz, kontroluje vrstvy zeminy ve 

vrtu se vyskytující, zda nedochází k borcení st�n mikropiloty, zda nedochází k výskytu 

hladiny podzemní vody a v p�ípad�, že ano, kontroluje její od�erpání. Kontroluje sklon 

vrtu s povolenou odchylkou �inící ± 2° z délky vrtu. Kontroluje dodržení postupu p�i 

provád�ní cementové zálivky, úpravu hlavy piloty. 

Údaje v bodech, které se budou b�hem provád�ní kontrolovat a zaznamenávat: 

- zam��ení osy mikropilot, typ mikropilot 

- technologický postup vrtání, stroje a nástroje 

- geologický profil vrtu (soulad navrženého teoretického profilu s realitou v míst�

vrtu) 

- vrtné p�ekážky 

- �išt�ní vrtu 

- osazení trubních profil� dle návrhu 

- údaje o zpracování cementové zálivky 
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- vyhotovení dokumentace o provedení mikropilot 

- výškové hodnoty hlav mikropilot, soulad s PD 

Dovolené odchylky jednotlivých parametr�: 

- mezní odchylka osazení výztuže hloubkov�   ± 20 mm 

- osazení výztuže v p�í�ném sm�ru    ± 20 mm 

- mezní vodorovná odchylka (sklon vrtu) od svislice je  max. 2% z délky vrtu 

- hloubka vrtu       ± 200 mm 

- délka mikropiloty      ± 200 mm 

- objemová hmotnost zálivkové a inj. sm�si   - 2 % 

- injek�ní tlaky       ± 2.5 % 

- spot�eba injek�ní sm�si      ± 10% 

V p�ípad� zjišt�ní p�ekážky ve vrtu, pop�. neshody s geotechnickými a 

hydrogeologickými p�edpoklady se postupuje dle �SN EN 1536, zm�ny v provád�ní 

budou konzultovány s projektantem a geotechnikem, poté budou podány k vyjád�ení. 

8.3. Výstupní kontrola 

Po dokon�ení prací vyzve stavbyvedoucí zápisem do stavebního deníku zástupce 

objednatele k jejich p�evzetí. Kontrola z hlediska zajišt�ní mechanických vlastností 

bude doložena náležitými protokoly a doklady. 

Za p�ítomnosti technického dozoru investora (TDI) a stavbyvedoucího bude po 

dokon�ení mikropilot zam��ena jejich poloha geodetem a ur�ení kone�ných odchylek 

od projektové dokumentace (ta bude kontrolována po kompletním zhotovení všech 

projektovaných mikropilot). 

P�i p�edávání prací bude také p�edána dokumentace dle skute�ného provedení a 

protokoly „Hlášení o vrtání“ pak „Provozní záznamy o cementové zálivce“ a také 

„Hlášení o injektáži mikropiloty“. O p�edání a p�evzetí provedených prací bude sepsán 

„Protokol o p�edání díla“, ve kterém budou specifikovány p�edávané práce a jejich 

rozsah. Bude posouzeno pln�ní závazk� a termín� vyplývajících z uzav�ené smlouvy o 

dílo, dále bude provedeno vyú�tování prací a specifikovány p�ípadné vady a nedod�lky 

s termíny jejich odstran�ní. Za odstran�ní vad odpovídá vedoucí realiza�ního týmu, 

který po�ídí po odstran�ní vad „Zápis z kontroly odstran�ní vad z p�ejímacího �ízení“. 

Tento zápis podepíší odpov�dní zástupci obou smluvních stran. 
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9. Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Jedná se o technologicky speciální práce, proto veškeré �innosti se musí provád�t pod 

vedením zkušených odborník�. BOZP je podrobn� popsáno v kapitole Bezpe�nost a 

ochrana zdraví p�i práci. 

Veškeré práce p�i realizaci objektu budou provád�ny v souladu se zákonem �. 309/2006 

Sb. o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, zákon �. 

591/2006 Sb., Na�ízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na staveništi, kdy budou dodržovány veškeré body, jímž práce 

na staveništi podléhají. Dále také na�.vl. �. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpe�ný provoz a používání stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a 

ná�adí.� Všichni pracovníci budou d�kladn� seznámeni s technologickým postupem a 

sledem jednotlivých �inností. Veškeré specializované práce budou provád�ny pouze 

odborn� a zdravotn� zp�sobilými osobami.  

Podrobný popis BOZ je �ešen v samostatné p�íloze. 

10. Ekologie 

P�i provád�ní zemních prací je pot�eba minimalizovat vliv �innosti na životní prost�edí. 

Jedná se p�edevším o prašnost, hlu�nost a zne�išt�ní komunikací. Používaná 

mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby neobt�žovala okolí nadm�rným 

hlukem, a na stavb� musí být dodržovány �asové limity pro provád�ní hlu�ných prací. 

Nakládání s odpady: 

Zákon �. 185/2001 sb. o odpadech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

Vyhláška ministerstva �. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 

Vyhláška �. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�

Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací 

Zákon �NR �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

Odpady: 

17 01 01 Beton 

17 05 Zemina (v�etn� vyt�žené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vyt�žená 

hlušina 

17 09 Jiné stavební a demoli�ní odpady 
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17 01 03 Plasty 

17 02 01 D�evo 

17 04 05 Železo a ocel 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
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Zemní práce - jámy:

jméno: 

dne: 

podpis:

16
Odvodn�ní stavebních

zá�ez�
�SN 73 3050 PSV jednorázové

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

Kontrola provedení odvod�ovacích rýh, jejich 

hloubka a hloubka odvod�ovací studny, 

kontrola �erpadel

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

18

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

vizuální, m��ení - latí 

dl. 3m

jednorázové zápis do SD17 Geometrie stavebních prací
Kontrola hloubky a rovinnosti dna zá�ez�, 

délky a ší�ky dna zá�ezu
�SN 73 3050, �SN 73 0212-3 HSV, TDI

vizuální

vizuální

vizuální, m��ení

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

13 Svahování jámy Kontrola sklonu svahované st�ny zá�ezu �SN 73 3050, �SN 73 1001 HSV jednorázové zápis do SD

pr�b�žné zápis do SD

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

12
Hutn�ní dna stavebních

jam, zásyp

Kontrola hutn�ní dna stavebních jam,

zásypu
�SN 72 1006 HSV, TDI

jméno: 

dne: 

podpis:

Kontrola uložení zeminy na deponii, výška

uložení
�SN 73 3050 HSV jednorázové zápis do SD

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

vizuální, m��ení

vizuální, m��ení

vizuální, m��ení

jméno: 

dne: 

podpis:

10 Výkopy jámy
Kontrola provád�ní stavebních zá�ez� jámy, 

rovinnosti a hloubky dna jámy
�SN 73 3050, �SN 73 1001 HSV, TDI

jméno: 

dne: 

podpis:

15
Inženýrsko-geologický

pr�zkum

Kont rola stejnorodosti zeminy, soulad s 

pr�zkumem
�SN 73 3050 HSV, TDI jednorázové

zápis do SD, 

protokol

jednorázové zápis do SD

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

11
Uložení zeminy na

deponii

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

9 Vytý�ení stavební jámy
Kontrola správného vytý�ení stavební

jámy
�SN 73 0420-1, �SN 73 0205

HSV, 

TDI, G
jednorázové

7

zápis do SD, 

protokol

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

TP, TZZS, PD HSV jednorázové zápis do SD

jednorázové
zápis do SD, 

protokol

�. bodu P�edm�t kontroly Popis kontroly Dokument
Kontrolu 

provede

Kontrola PD

4
Vytý�ení stávajících

sítí

Pr�zkum a vyzna�ení polohy stávajících sítí v 

blízkosti navrhovaných staveb a inženýrských 

p�ípojek

�SN 73 6006, �SN 73 0202 HSV, G

3
HSV, 

PSV, TDI

vyhl. �. 499/2006 Sb., vyhl. �.

137/1998 Sb.

Kompletnost, platnost, odsouhlasení 

objednatelem

Kontrolu 

p�evzal

P�evzetí staveništ�

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SDjednorázové

�etnost 

kontroly

Výsledek 

kontroly

Vyhovuje/n

evyhov.

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prov��il

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

Zp�sob kontroly

V
st

u
p

n
í

zápis do SDjednorázovéHSV, TDI�SN 73 0420-1
Kontola geodetických bod�, výškopisné i 

polohopisné zam��ení stavby
P�evzetí geodetických bod�1

2 HSV, TDI

z. �. 183/2006 Sb., vyhl. �.

499/2006 Sb., vyhl. �.

137/1998 Sb.

P�evzetí staveništ�,  p�edání PD, platnost 

stavebního povolení

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SDjednorázové

jméno: 

dne: 

podpis:

5

opakovanévizuální, m��eníHSV�SN 73 3050

Kontrola tlouš�ky sejmutí ornice , odvoz 

zeminy a uložení na skládku, výška uložení 

ornice

Skrývka ornice

jméno: 

dne: 

podpis:

m��ení - latí, 

nivela�ním p�ístrojem

vizuální, m��ení 

teodolitem

vizuální, m��ení

vizuální, m��ení

vizuální

vizuální - p�em��ení, 

zna�ení. Vše dle PD

vizuální, m��ení - 

cejchované pásmo

P�ipravenost staveništ�

Kontrola oplocení, osv�tlení, skladovacích 

ploch, hygienického zázemí, vjezdu a výjezdu 

ze staveništ�

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SD

zápis do SD, 

protokol

�
�
��
�
�
�
��
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Kontrola odstran�ní a ochrany zelen� na 

staveništi
Odstran�ní a ochrana zelen�6

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SDjednorázovévizuáln�PSV
vyhláška �. 395/1992 Sb.,  �SN 83 

9061

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SD

Stabilita svislých st�n výkopu Kontrola stability, pevnosti, rovinnosti �SN 73 3050, �SN EN 12063 HSV
vizuáln�, m��ení - latí 

dl. 3m
jednorázové zápis do SD

�istota základové

spáry
Kontrola �istoty základové spáry �SN 73 0205 HSV, TDI jednorázové

vizuální, zkouškami

19
Ochrana základové

spáry

Kontrola zakrytí základové spáry za ú�elem 

ochrany p�ed klimatickými vlivy
�SN 73 0205 HSV, TDI jednorázové zápis do SD

�

��
�
�


�

Kontrola únosnosti, p�esnosti, stability, 

dokon�enosti
Kontrola provedení mikropilot8 �SN 73 1033 HSV, TDI vizuální, m��ení

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SDjednorázové

14



Zemní práce - rýhy

Zemní práce - zásypy

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prov��il

Kontrolu 

p�evzal

20 Vytý�ení rýh Kontrola správného vytý�ení rýh �SN 73 0420-1, �SN 73 0205
HSV, 

TDI, G
jednorázové

zápis do SD, 

protokol

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

�. bodu P�edm�t kontroly Popis kontroly Dokument
Kontrolu 

provede

�etnost 

kontroly

Výsledek 

kontroly

Vyhovuje/

nevyhov.

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

22
Inženýrsko-geologický 

pr�zkum

Kontrola stejnorodosti zeminy, soulad s

pr�zkumem
�SN 73 3050 HSV, TDI pr�b�žné zápis do SD

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

21 Výkopy rýh
Kontrola provád�ní výkop� rýh,

rovinnosti a hloubky dna
�SN 73 3050, �SN 73 1001 HSV, TDI jednorázové zápis do SD

zápis do SD

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

24
�istota základové

spáry
Kontrola �istoty základové spáry �SN 73 0205 HSV, TDI jednorázové zápis do SD

Výsledek 

kontroly

Vyhovuje/

nevyhov.

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prov��il

Kontrolu 

p�evzal

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SD

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

�. bodu P�edm�t kontroly Popis kontroly Dokument
Kontrolu 

provede

�etnost 

kontroly

25
Ochrana základové

spáry

Kontrola zakrytí základové spáry za ú�elem 

ochrany p�ed klimatickými vlivy
�SN 73 0205 HSV, TDI jednorázovévizuální

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

��
�
��
�
�
�
�	

27
Kontrola provád�ní zásyp� a 

hutn�ní

Kontrola ukládaných vrstev zeminy, pr�b�hu 

hutn�ní, dosažené výšky zásypu
�SN 72 1006 HSV

  
V

st
u
p
n
í

26
Kontrola základových 

konstrukcí
Kontrola kompletnosti a pevnosti

�SN EN 13670, �SN 73 0205,

�SN EN 12390-3
HSV

každá 

konstrukce
zápis do SD

pr�b�žné zápis do SD

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

�

�
�
�
�
�
�

28
Kontrola výšky zásypu a jejich 

zhutn�ní

Kontrola výšky zásyp�, rovinnosti a jejich 

zhutn�ní
�SN 72 1006 HSV, TDI pr�b�žné zápis do SD

M
ez

io
p
er

a�
n
í



�
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23 Geometrie rýh
Kontrola hloubky a rovinnosti dna rýh, 

rozm�ry
�SN 73 3050, �SN 73 0212-3 HSV, TDI jednorázové

vizuální

Zp�sob kontroly

vizuální, m��ení

m��ení

vizuální, m��ení

vizuální, m��ení

vizuální, m��ení

vizuální, m��ení

vizuální, m��ení

Zp�sob kontroly
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2. Seznam zkratek 

ST – Stavbyvedoucí 

M – Mistr 

TDI – Technický dozor investora 

G – Geodet 

S – Statik 

SP – Specialista 

SD – Stavební deník 

PD – Projektová dokumentace 

TZZS – technická zpráva za�ízení staveništ�

TP – Technologický p�edpis 

3. Seznam norem a p�edpis�

Z. �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) , �íjen 2006 

�SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, 

zá�í 2003 

(�SN 73 3050 Zemní práce, zá�í 1987, zrušena b�ezen 2010), nahrazena �SN 73 6133 

Návrh a provád�ní zemního t�lesa pozemních komunikací, b�ezen 2010 

�SN EN 14 199 Provád�ní speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 

�SN 73 0202 Geometrická p�esnost ve výstavb�, duben 1995 

�SN 73 0212-3 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 3: Pozemní 

objekty, leden 1997 

�SN 73 0420-1 P�esnost vyty�ování staveb, srpen 2002 

�SN 72 1006 Kontrola zhutn�ní zemin a sypanin, leden 1999 

�SN 73 1001 Zakládání staveb. Základová p�da pod plošnými základy, �íjen 1988 

�SN EN 13670-1 Provád�ní betonových konstrukcí, �erven 2010 

�SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, zá�í 2010 

�SN EN 1536 Provád�ní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, duben 2011 

�SN EN 206-1 Beton – �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, zá�í 2001 

�SN EN 12350-1-7 Zkouška �erstvého betonu – �ásti 1-7, �íjen 2010 

�SN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

(�SN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006) 

�SN 73 6180 Hmoty pro ošet�ování povrchu �erstvého betonu, zá�í 1976 

�SN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, �erven 2003 
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�SN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, �erven 1988 

�SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. 

�ást 1: P�esnost osazení, prosinec 1992 

�SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – �ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních t�les, 

�íjen 2009 

Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška �. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

DO�KAL, Karel. Management kvality staveb – Modul 0, Podklady pro zpracování 

KZP – Zemní práce a základy 

4. Podrobný popis kontrol 

4.1. Kontrolní zkušební bod 1 

P�evzetí geodetických bod�

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontroluje se poloha geodetických bod� provádí opakovaným m��ením (druhým 

vyty�ením) výškopisných a polohopisných bod� s p�ibližn� stejnou p�esností nebo 

použitím kontrolních prvk�. 

4.2. Kontrolní zkušební bod 2 

P�evzetí staveništ�

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Staveništ� p�edá stavebník zhotoviteli celé najednou, volné, p�ístupné, s vy�ešenými 

nároky t�etích osob, platným stavebním povolením a se schválenou, ov��enou a platnou 

projektovou dokumentací. Musí být vyty�eny komunikace a ve�ejné sít� s p�íslušnými 

ochrannými pásmy a p�ipojovacími body pro odb�r pot�eb za�ízení staveništ� a 

provád�ní stavebních prací. Dále je p�edána hlavní polohová �ára s hlavními výškovými 

body, které slouží k jednozna�nému vyty�ení jednotlivých objekt�. Obvod staveništ�

musí být z�eteln� vyzna�en na �ásti, zejména pokud jej nevytvá�í viditelná a nesporná 

hranice jako je nap�. komunikace, zástavba, oplocení apod. 
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4.3. Kontrolní zkušební bod 3 

Kontrola PD 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Kontroluje se správnost a kompletnost p�edané platné projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 

objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 

zápis do stavebního deníku. 

4.4. Kontrolní zkušební bod 4

Kontrola stávajících sítí 

Kontrolu provádí: ST, G 

Kontrolují se polohy vyzna�ení všech stávajících inženýrských sítí a podzemních 

vedení dle podklad� dodaných od správc� sítí, a to vizuáln� a p�em��ením pomocí 

pásma. 

4.5. Kontrolní zkušební bod 5 

P�ipravenost staveništ�

Kontrolu provádí: ST 

Na základ� obdržené dokumentace se zkontroluje oplocení staveništ�, jeho výška a 

neporušenost, dále dostate�né osv�tlení staveništ�, zejména pokud se budou stavební 

práce provád�t mimo sezónu �i do pozdních ve�erních hodin. Zkontrolujeme 

p�ístupnost a funk�nost hygienického zázemí a jeho dostate�nou kapacitu. Jako poslední 

provedeme kontrolu rozm�r� vjezdu a výjezdu na staveništ� kv�li dostupnosti pot�ebné 

stavební mechanizace na staveništ� a zkontrolujeme únosnost staveništních komunikací.

4.6. Kontrolní zkušební body 6 

Odstran�ní a ochrana zelen�

Kontrolu provádí: M 

Kontroluje se odstran�ní stávajících a p�ekážejících porost�, d�evin, ochrán�ní strom�

nebo vegeta�ní plochy min. 1,8 m vysokým plotem po obvodu celé ko�enové zóny. 

(Ko�enová zóna je plocha p�dy pod korunou o pr�m�ru 1,5 až 5 metr�, podle druhu a 

velikosti d�eviny.) 
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4.7. Kontrolní zkušební body 7 

Skrývka ornice 

Kontrolu provádí: ST 

Je nutné dodržovat max. výšku a navršení snímané vrstvy. Tlouš�ka snímané ornice je 

v tomto p�ípad� 200 mm a max. výška navršení snímané vrstvy je 1,5 m. Tlouš�ka 

snímané ornice je kontrolována hlavním stavbyvedoucím vizuáln� a m��ením v pr�b�hu 

a na konci této �innosti. 

4.8. Kontrolní zkušební body 8 

Kontrola provedení mikropilot 

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Je nutné zkontrolovat plnou únosnost a správného provedení mikropilot. Kontrola z 

hlediska zajišt�ní mechanických vlastností bude doložena náležitými protokoly a 

doklady. 

4.8. Kontrolní zkušební body 8 

Vytý�ení stavební jámy 

Kontrolu provádí: ST, TDI, G 

Je nutno z�ídit a zkontrolovat vyvápn�ní, osazení lavi�ek a dva polohopisné body nebo 

alespo� jednu sm�rovou p�ímku. Kontrola je provedena vizuáln� a následn� i 

teodolitem. V pr�b�hu stavby se provádí kontrola všech geodetických zna�ek, zda-li 

nedošlo k jejich poškození. 

4.9. Kontrolní zkušební body 9 

Výkopy jámy 

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí 

hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajiš�ovat 

skute�ný stav výkop� m��ením pomocí lat� a nivela�ního p�ístroje. P�i kontrole 

správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a ší�ková 

max. ± 50 mm. Odchylka p�i realizaci dna výkopu max. ± 42 mm. 
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4.10. Kontrolní zkušební body 10 

Uložení zeminy na deponii 

Kontrolu provádí: ST 

Navršení zeminy se kontroluje m��ením latí p�íslušné výšky v dob� jejího navršování. 

Tato kontrola se provede dvakrát za dobu navršování. Dále se zkontroluje, zda je 

zemina ukládána pod sklonem. 

4.11. Kontrolní zkušební body 11 

Hutn�ní dna stavební jámy 

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontroluje se výška provedených zásyp� nivela�ním p�ístrojem, kdy odchylka od výšky 

m�že být ± (40 + dmax * 10exp - 1) mm a rovinatost 3 m latí, kde je odchylka +30 mm 

a -50 mm s hloubkou prohlubn� maximáln� 50 mm. Zásypy se provád�jí po vrstvách 

200 – 400 mm. P�i zhut�ování se kontroluje vlhkost zhut�ované zeminy, tlouš�ka 

zhut�ované vrstvy, po�et jízd, po�et úder� zhut�ovacího prost�edku a míra zhutn�ní. 

Zkouška zhutn�ní bude stanovena statikem. 

4.12. Kontrolní zkušební body 12 

Svahování jámy 

Kontrolu provádí: ST 

Kontrola se provádí vizuáln� a následn� m��ením v pr�b�hu provád�ní výkopových 

prací a po jejich dokon�ení. Sklon svahu je závislý na druhu zeminy a jejich fyzikálních 

vlastnostech. V pr�b�hu kontroly b�hem prací nesmí být ohrožena bezpe�nost �i zdraví 

pracovník�. P�esnost svahování kontrolujeme t�ímetrovou latí, pod kterou smí být 

prohlubn� maximáln� 50 mm, p�ípadn� dmax * 0,3 mm (sm�rodatná je vyšší hodnota). 

4.13. Kontrolní zkušební body 13 

Stabilita svislých st�n výkopu 

Kontrolu provádí: ST 

U nepažených st�n se provede kontrola rovinnosti st�n výkopu latí délky 3 m s 

dovolenou odchylkou, kterou stanoví geolog v závislosti na druhu zeminy a jejich 

fyzikálních vlastnostech. Vizuáln� se kontroluje neporušenost st�n, soudržnost a 

rovinatost +30 mm a -50 mm na 3m lati. U pažených st�n výkop� se provádí kontrola 

správného postupu provád�ní pažení v souladu se statickým výpo�tem. 
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4.14. Kontrolní zkušební body 14 

Inženýrsko-geologický pr�zkum

Kontrolu provádí: ST, TDI 

V pr�b�hu výkopových prací se kontroluje t�žená zemina a porovnává se s p�edpoklady 

provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 

V p�ípad� jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 

situaci a p�ípadn� navrhne nápravná opat�ení. O t�chto p�ípadných zjišt�ných 

odlišnostech a nápravných opat�eních musí být proveden zápis do stavebního deníku,

p�ípadn� i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 

4.15. Kontrolní zkušební body 15 

Odvodn�ní stavebních zá�ez�

Kontrolu provádí: M 

Kontroluje se dodržení spádu a neporušenosti odvod�ovacích rýh, dále kontrola 

�erpadel, která musí mít platnou kontrolu a být pravideln� udržována. B�hem �erpání se 

kontroluje, zda se neodsávají nebo nevyplavují jemné �ásti hornin. 

4.16. Kontrolní zkušební body 16 

Geometrie zemních prací

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontrolují se úpravy dna a st�n stavebních jam, hloubených zá�ez� a rýh, pokud k nim 

p�iléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s p�esností mezních odchylek +30 mm 

a -50 mm nebo -0,75 * dmax v mm od projektovaného tvaru (sm�rodatná je vyšší 

hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nep�iléhají, musí se dodržet p�edepsaný tvar 

(t.j. nejmén� p�edepsaná hodnota).  

Kontrola úpravy plán� dna výkop�, na které má být vybudovaná zpevn�ná plocha, a 

horních ploch násyp� musí být zhotovena s p�esností mezních odchylek ± (40 + dmax * 

10exp - 1) v mm od projektované výšky, délková a ší�ková odchylka od projektovaných 

rozm�r� ± 50 mm a u rovinatosti, která se m��í 3m latí, je povolená hloubka prohlubn�

maximáln� 50 mm s rovinatostí +30 mm a -50 mm. 



����

�

4.17. Kontrolní zkušební body 17 

�istota základové spáry

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Základová spára musí být �istá, srovnaná, nerozmá�ená, neporušená, nerozb�edlá, 

nepromrzlá �i jinak mechanicky poškozená. P�i zjišt�ní nedostatk� je nutno poškozenou 

vrstvu odstranit. 

4.18. Kontrolní zkušební body 18 

Ochrana základové spáry

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontroluje se tlouš�ka vrstvy pro ochranu základové spáry, což je 200 mm vrstvy 

zeminy, která se odstra�uje bezprost�edn� p�ed provád�ním základových konstrukcí �i 

podkladních beton�. 

4.19. Kontrolní zkušební body 19 

Vytý�ení rýh

Kontrolu provádí: ST, TDI, G 

Je nutno z�ídit a zkontrolovat vyvápn�ní, osazení lavi�ek a dva polohopisné body nebo 

alespo� jednu sm�rovou p�ímku. Kontrola je provedena vizuáln� a následn� i 

teodolitem. V pr�b�hu stavby se provádí kontrola všech geodetických zna�ek, zda-li 

nedošlo k jejich poškození. 

4.20. Kontrolní zkušební body 20 

Výkopy rýh 

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontroluje se shoda s projektovou dokumentací. Kontrolu výkopových prací provádí 

hlavní stavbyvedoucí a technický dozor investora. Stavbyvedoucí je povinen zajiš�ovat 

skute�ný stav výkop� m��ením pomocí lat� a nivela�ního p�ístroje. P�i kontrole 

správnosti provedení výkopu stavební jámy je tolerována odchylka délková a ší�ková 

max. ± 50 mm. Odchylka p�i realizaci dna výkopu max. ± 42 mm. 
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4.21. Kontrolní zkušební body 21 

Inženýrsko-geologický pr�zkum

Kontrolu provádí: ST, TDI 

V pr�b�hu výkopových prací se kontroluje t�žená zemina a porovnává se s p�edpoklady 

provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 

V p�ípad� jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 

situaci a p�ípadn� navrhne nápravná opat�ení. O t�chto p�ípadných zjišt�ných 

odlišnostech a nápravných opat�eních musí být proveden zápis do stavebního deníku,

p�ípadn� i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 

4.22. Kontrolní zkušební body 22 

Geometrie rýh

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontrolují se úpravy dna a st�n stavebních jam, hloubených zá�ez� a rýh, pokud k nim 

p�iléhají stavební konstrukce, musí být vykonány s p�esností mezních odchylek +30 mm 

a -50 mm nebo -0,75 * dmax v mm od projektovaného tvaru (sm�rodatná je vyšší 

hodnota). Pokud k nim stavební konstrukce nep�iléhají, musí se dodržet p�edepsaný tvar 

(t.j. nejmén� p�edepsaná hodnota).  

Kontrola úpravy plán� dna výkop�, na které má být vybudovaná zpevn�ná plocha, a 

horních ploch násyp� musí být zhotovena s p�esností mezních odchylek ± (40 + dmax * 

10exp - 1) v mm od projektované výšky, délková a ší�ková odchylka od projektovaných 

rozm�r� ± 50 mm a u rovinatosti, která se m��í 3m latí, je povolená hloubka prohlubn�

maximáln� 50 mm s rovinatostí +30 mm a -50 mm. 

4.23. Kontrolní zkušební body 23 

�istota základové spáry

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Základová spára musí být �istá, srovnaná, nerozmá�ená, neporušená, nerozb�edlá, 

nepromrzlá �i jinak mechanicky poškozená. P�i zjišt�ní nedostatk� je nutno poškozenou 

vrstvu odstranit. 
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4.24. Kontrolní zkušební body 24 

Ochrana základové spáry

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontroluje se tlouš�ka vrstvy pro ochranu základové spáry, což je 200 mm vrstvy 

zeminy, která se odstra�uje bezprost�edn� p�ed provád�ním základových konstrukcí �i 

podkladních beton�. 

4.25. Kontrolní zkušební body 25 

Kontrola základových konstrukcí

Kontrolu provádí: ST 

Kontroluje se, zda jsou provedeny všechny práce spojené se základovými konstrukcemi, 

všechny musí být odbedn�né, mít správné rozm�ry s tolerovanými odchylkami a musí 

mít minimáln� 28denní pevnost betonu. 

4.26. Kontrolní zkušební body 26 

Kontrola provád�ných zásyp� a hutn�ní

Kontrolu provádí: ST 

Kontroluje se tlouš�ka ukládaných a hutn�ných vrstev zeminy, kdy u zásyp� kolem 

základových pas� hutníme po 200 – 400 mm hutnícím p�chem a u zásypu stavební 

jámy po 100 mm s hutn�ním zemním válcem. V pr�b�hu bude výška zásyp� m��ena 

nivela�ním p�ístrojem do dosažení požadované úrovn�. 

4.27. Kontrolní zkušební body 27 

Kontrola výšky zásyp� a jejich zhutn�ní

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontroluje se výška provedených zásyp� nivela�ním p�ístrojem, kdy odchylka od výšky 

m�že být ± (40 + dmax * 10exp - 1) mm a rovinatost 3 m latí, kde je odchylka +30 mm 

a -50 mm s hloubkou prohlubn� maximáln� 50 mm. Zásypy se provád�jí po vrstvách 

200 – 400 mm. P�i zhut�ování se kontroluje vlhkost zhut�ované zeminy, tlouš�ka 

zhut�ované vrstvy, po�et jízd, po�et úder� zhut�ovacího prost�edku a míra zhutn�ní. 

Zkouška zhutn�ní bude stanovena statikem. 
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Mikropiloty:

Kontrolu 

provedl

Kontrolu 

prov��il

Kontrolu 

p�evzal
�. bodu P�edm�t kontroly Popis kontroly Dokument

Kontrolu 

provede

�etnost 

kontroly

Výsledek 

kontroly

Vyhovuje/

nevyhov.
V

st
u
p
n
í

1 Kontrola PD
Kompletnost, platnost, odsouhlasení 

objednatelem

vyhl. �. 499/2006 Sb., vyhl. �.

137/1998 Sb.

HSV, 

PSV, TDI
jednorázové zápis do SD

5 Kontrola materiálu - ocel
Kontrola dodacího listu, ozna�ení, množství, 

zne�išt�ní, uložení na skládce

�SN EN 13670-1, �SN 73

1201

HSV, 

PSV
každý návoz

zápis do SD, 

DL

2
Kontrola zemních

prací
Výška a rovinnost pilotovací úrovn� �SN 73 3050, �SN 73 0212-3 HSV, TDI jednorázové

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

HSV, 

PSV
pr�b�žná

zápis do SD, 

protokol

zápis do SD

m��ení

m��ení

vizuální

m��ení

zápis do SDjednorázovévizuální
HSV, 

PSV

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

8
Inženýrsko-geologický

pr�zkum

Kontrola stejnorodosti zeminy, soulad s

pr�zkumem
�SN 73 3050 HSV, TDI

každá 

mikropilota
zápis do SD

9
Kontrola trubní výztuže p�ed 

osazením

Nepoškozenost manipulací, geometrické 

rozm�ry
�SN EN 13670-1 HSV každý kus

zápis do SD, 

protokol
vizuální

vizuální, m��ení

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

11
Kontrola kvality cementové 

zálivky

Kontrola dodacích list� složek, �as výroby, 

množství, teplota, konzistence, 

zpracovatelnost, pevnost v tlaku

�SN EN 12350, �SN EN 445, �SN 

EN 446, �SN EN 447
HSV každý mix

zápis do SD, 

DL

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

10
Kontrola usazení trubní 

výztuže

Svislost p�i osazování, polohové a výškové 

osazení
�SN EN 13670-1 PSV

každá 

mikropilota

m��ení

vizuální

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

16 Kontrola provedení mikropilot
Kotevní výztuž, odchylka

nosných prut�, osy piloty, za�išt�ní hlavy
�SN 73 0205, �SN 73 1002

HSV, 

TDI, G
jednorázové

zápis do SD, 

protokol

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

12 Kontrola zalití piloty

Výška shozu, jakost sm�si, plynulost, 

zne�išt�ní zeminou, zalití za nízkých teplot, 

tuhnutí

�SN EN 13670-1, �SN 73

1332
PSV

každá 

mikropilota

zápis do SD, 

protokol

13

vizuální

�
�
��
�
�
�
��
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zápis do SD, 

protokol

každá 

mikropilota

HSV, 

PSV
�SN EN 12 715, MonitoringJakost sm�si - vodní tlaková zkouškaKontrola ú�innosti injektáže14

Kontrola injektážní sm�si

zápis do SD

6 Kontrola vytý�ení mikropilot Poloha os mikropilot �SN 73 0205 HSV, G
každá 

mikropilota

zápis do SD, 

protokol

7
Kontrola provád�ní

vrt�

Svislost hydraulického vrtacího za�ízení,

hloubka vrtu, t�žená hornina, vnikání

podzemní vody

�SN 73 1002, �SN EN 1536

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SD, 

DL
každý mixHSV

�SN EN 12350-1-7, �SN EN 206-1, 

�SN EN 12 715

Kontrola dodacího listu, ozna�ení, �as výroby, 

množství, konzistence, zpracovatelnost, 

stejnorodost

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

vizuální, m��ení

m��ení

vizuální

Zp�sob kontroly

�

��
�
�


�

HSV, 

TDI, SP

�SN EN 1997-1 �SN EN 14 199 

�SN EN 1536 

Statická, dynamická únonost. Dále zkoušky 

integrity.
Zkoušky mikropilot15

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SD, 

protokol
jednorázovévizuální, m��ení

m��ení

Kontrola pracovník�4

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

zápis do SDjednorázovévizuální
HSV, 

PSV
Návod od výrobceFunk�nost, servisní prohlídkyKontrola stroj� a nástroj�3

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

jméno: 

dne: 

podpis:

�SN EN 287-1/04, �SN EN 12732
Svá�e�ské zkoušky, pr�kazy �idi��, strojní 

pr�kazy, proškolení
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2. Seznam zkratek 

ST – Stavbyvedoucí 

M – Mistr 

TDI – Technický dozor investora 

G – Geodet 

S – Statik 

SP – Specialista 

zápis do SD – Zápis do stavebního deníku 

DL – Dodací list 

3. Seznam norem a p�edpis�

Z. �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) , �íjen 2006 

�SN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení, 

zá�í 2003 

(�SN 73 3050 Zemní práce, zá�í 1987, zrušena b�ezen 2010), nahrazena �SN 73 6133 

Návrh a provád�ní zemního t�lesa pozemních komunikací, b�ezen 2010 

�SN EN 14 199 Provád�ní speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 

�SN 73 0202 Geometrická p�esnost ve výstavb�, duben 1995 

�SN 73 0212-3 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Kontrola p�esnosti. �ást 3: Pozemní 

objekty, leden 1997 

�SN 73 0420-1 P�esnost vyty�ování staveb, srpen 2002 

�SN 72 1006 Kontrola zhutn�ní zemin a sypanin, leden 1999 

�SN 73 1001 Zakládání staveb. Základová p�da pod plošnými základy, �íjen 1988 

�SN EN 13670-1 Provád�ní betonových konstrukcí, �erven 2010 

�SN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, zá�í 2010 

�SN EN 1536 Provád�ní speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, duben 2011 

�SN EN 206-1 Beton – �ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, zá�í 2001 

�SN EN 12350-1-7 Zkouška �erstvého betonu – �ásti 1-7, �íjen 2010 

�SN 73 1332 Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 

(�SN 73 1002 Pilotové základy, duben 1989, zrušena duben 2006) 

�SN 73 6180 Hmoty pro ošet�ování povrchu �erstvého betonu, zá�í 1976 

�SN 73 2028 Voda pro výrobu betonu, �erven 2003 

�SN 01 3481 Výkresy betonových konstrukcí, �erven 1988 

�SN 73 0210-1 Geometrická p�esnost ve výstavb�. Podmínky provád�ní. 
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�ást 1: P�esnost osazení, prosinec 1992 

�SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – �ást 3: Pevnost v tlaku zkušebních t�les, 

�íjen 2009 

Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška �. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

DO�KAL, Karel. Management kvality staveb – Modul 0, Podklady pro zpracování 

KZP – Zemní práce a základy 

4. Podrobný popis kontrol 

4.1. Kontrolní zkušební bod 1 

Kontrola PD 

Kontrolu provádí: ST, M, TDI 

Kontroluje se správnost a kompletnost p�edané platné projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a 

objednatelem (investorem). Kontrolu dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede 

zápis do stavebního deníku. 

Obsah projektové dokumentace: 

Technická zpráva 

- popis systému a materiálové �ešení 

- popis �ešení specifických detail�

4.2. Kontrolní zkušební bod 2 

Kontrola zemních prací 

Kontrolu provádí: ST, TDI 

Kontroluje se dosažená výška a rovinnost pilotovací úrovn� a základové spáry, kde 

výška musí být ±  (40 + dmax10 - 1) mm dle �SN 73 3050, rovinatost pak na 3m lati +30 

mm a -50 mm s hloubkou prohlubn� maximáln� 50 mm. Dále se kontroluje za�išt�ní 

pilotovací úrovn� a její konzistence. 
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4.3. Kontrolní zkušební bod 3 

Kontrola stroj� a nástroj�

Kontrolu provádí: ST, M 

Kontrolujeme poškození používaných pracovních stroj� a pom�cek, funk�nost 

jednotlivých díl� stroj� a �etnost servisních prohlídek. 

4.4. Kontrolní zkušební bod 4 

Kontrola pracovník�

Kontrolu provádí: ST, M 

Kontrolujeme pr�kaz o svá�e�ské zp�sobilosti, profesní pr�kazy �idi��, strojní pr�kazy 

stavebních stroj�, proškolení jednotlivých pracovník� dle jimi provád�né �innosti p�i 

pilotovacích pracích, seznámení s riziky p�i práci a proškolení BOZP. 

4.5. Kontrolní zkušební bod 5 

Kontrola materiálu - ocel 

Kontrolu provádí: ST, M 

Dle dodacích list� a projektové dokumentace se kontroluje množství trubní výztuže, 

správnost rozmíst�ní jednotlivých prvk�, geometrické rozm�ry, pevnost, nepoškozenost 

manipulací, �istota. Všechny dodací listy musí být archivovány. Dále se kontroluje 

skladování, p�i kterém musí být trouby umíst�ny na terénu na prokladcích, aby bylo 

zabrán�no zne�išt�ní. 

4.6. Kontrolní zkušební bod 6 

Kontrola vytý�ení mikropilot 

Kontrolu provádí: ST, G 

Kontroluje se poloha vyty�ených st�ed� pilot totální stanicí, kde od projektovaného 

st�edu piloty je p�ípustná odchylka 20 mm v úrovni hlav pilot. Osy pilot jsou ozna�eny 

pomocí barevného zna�ení.  

Mezní odchylka osazení výztuže hloubkov�  �iní ± 20 mm. 

Osazení výztuže v p�í�ném sm�ru m�že být vychýleno o max.  ± 20 mm. 

Odchylka délky mikropiloty je ± 200 mm. 
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4.7. Kontrolní zkušební bod 7 

Kontrola provád�ní vrt�

Kontrolu provádí: ST, M 

Kontroluje se svislost vrtacího za�ízení vodováhou, která se p�ikládá na pláš�

hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých sm�rech. Kontroluje se dle pot�eby, 

nejmén� po odvrtání 1 m vrtu. Dále se pohledem kontroluje zavalování vrtu, �istota dna, 

pop�ípad� pr�sak podzemní vody a její �erpání. 

Mezní vodorovná odchylka (sklon vrtu) od svislice je max. 2% z celé délky vrtu. 

Mezní odchylka hloubky vrtu �iní ± 200 mm. 

Odchylka osy vrtu mikropilot v p�í�ném sm�ru je ± 20 mm. 

4.8. Kontrolní zkušební bod 8 

Inženýrsko-geologický pr�zkum 

Kontrolu provádí: ST, TDI 

V pr�b�hu výkopových prací se kontroluje t�žená zemina a porovnává se s p�edpoklady 

provedeného inženýrsko-geologického pr�zkumu s ohledem na její fyzikální vlastnosti. 

V p�ípad� jakýchkoli pochybností se sjedná náprava povoláním geologa, který zhodnotí 

situaci a p�ípadn� navrhne nápravná opat�ení. O t�chto p�ípadných zjišt�ných 

odlišnostech a nápravných opat�eních musí být proveden zápis do stavebního deníku,

p�ípadn� i vyhotovení zvláštního protokolu inženýrsko-geologickou firmou. 

4.9. Kontrolní zkušební bod 9 

Kontrola trubní výztuže p�ed osazením 

Kontrolu provádí: ST 

Kontroluje se trubní výztuž z d�vodu manipulace na stavb�, dále probíhá kontrola 

geometrických rozm�r�, dodacích list�, neporušenosti manipulací, �istoty. 

4.10. Kontrolní zkušební bod 10 

Kontrola usazení trubní výztuže 

Kontrolu provádí: M 

Kontroluje se svislost trubní výztuže p�i usazování do vrtu, aby neodíral jeho st�ny. 

Kontroluje se správnost polohy trub, kde je dovolená odchylka v p�í�ném sm�ru max. ± 

20 mm. 

Mezní odchylka osazení výztuže hloubkov�  �iní ± 20 mm. 
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Odchylka délky mikropiloty je ± 200 mm. 

4.11. Kontrolní zkušební bod 11 

Kontrola kvality cementové zálivky 

Kontrolu provádí: ST 

Zhotovitel zajiš�uje kontrolní zkoušky pro ov��ení jakosti vstupních materiál� a 

polotovar� a kontrolní zkoušky b�hem prací provád�ných na stavb� za ú�elem 

prokazování shody s prohlášeními o shod� a pr�kazními zkouškami. O provád�ných 

kontrolách a zkouškách a jejich výsledcích musí zhotovitel vést �ádnou evidenci s údaji 

o odb�ru vzork� a druhu a rozsahu zkoušek. Nedílnou sou�ástí této evidence jsou 

certifikáty a výsledky zkoušek od dodavatel�. Výsledky zkoušek jsou sou�ástí 

stavebního deníku a doklad� pro p�evzetí prací. 

Vzorky se odebírají a ošet�ují na stavb�. Odb�r vzork� a zkoušky provádí zkušebna 

se zp�sobilostí. 

Musí se provést zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Provedení zkoušek se �ídí �SN EN 

12 715. 

M��ení hustoty se m��í z každé zám�si a odchylka objemové hmotnosti sm�si  je 

maximáln� - 2 %. 

Odstoj vody se m��í jednou za sm�nu ve výrobn� sm�si. Odstoj za 1 hodinu nesmí 

p�esahovat 1 %. 

Hodnota viskozity sm�si je stanovena dokumentací a m��í se 2x za sm�nu na 

viskozimetru Marsh. 

Doba tuhnutí sm�si se stanovuje na za�átku zalití/injektáže a pokaždé p�i použití nov�

dodaných surovin pro výrobu sm�si. 

Velikost zrn se stanovuje zejména p�i použití velmi jemných sm�sí (jemn� mletý 

cement). Stanovuje se p�i každé nové dodávce jemn� mletého cementu. 

Pevnost v prostém tlaku se zjiš�uje jednou týdn� na sad� t�í vzork� ve válcových 

formách o pom�ru pr�m�r/výška 2:1 podle �SN EN 445. Vzorky se musí skladovat ve 

vlhkém prost�edí p�i teplot� +10°až +25° C. Zkouška se provádí jako 28denní (pokud 

není v dokumentaci stanoveno jinak). Hodnota pevnosti v prostém tlaku závisí na 

pom�ru cementu a vody (ur�eno dokumentací). 
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4.12. Kontrolní zkušební bod 12 

Kontrola zalití mikropiloty 

Kontrolu provádí: M 

Se zalitím se musí za�ít nejpozd�ji do 8 hodin od vyvrtání vrtu. Kontrolují se klimatické 

podmínky p�i zalívání, které bude probíhat v rozmezí teplot 5 - 25 °C. Teplota sm�si 

p�ed uložením musí být +10 °C. Kontrolujeme plynulost, maximální výšku shozu, 

jakost cementové sm�si, zne�išt�ní zeminou a dosaženou výškovou úrove� hlavy piloty. 

Kontrola tuhnutí m��ením penetra�ního odporu dle �SN 73 1332. 

4.13. Kontrolní zkušební bod 13 

Kontrola injektážní sm�si 

Kontrolu provádí: ST 

Zhotovitel zajiš�uje kontrolní zkoušky pro ov��ení jakosti vstupních materiál� a 

polotovar� a kontrolní zkoušky b�hem prací provád�ných na stavb� za ú�elem 

prokazování shody s prohlášeními o shod� a pr�kazními zkouškami. O provád�ných 

kontrolách a zkouškách a jejich výsledcích musí zhotovitel vést �ádnou evidenci s údaji 

o odb�ru vzork� a druhu a rozsahu zkoušek. Nedílnou sou�ástí této evidence jsou 

certifikáty a výsledky zkoušek od dodavatel�. Výsledky zkoušek jsou sou�ástí 

stavebního deníku a doklad� pro p�evzetí prací. 

Vzorky se odebírají a ošet�ují na stavb�. Odb�r vzork� a zkoušky provádí zkušebna 

se zp�sobilostí. 

Musí se provést zkoušky pevnosti v prostém tlaku. Provedení zkoušek se �ídí �SN EN 

12 715. 

M��ení hustoty se m��í z každé zám�si a odchylka objemové hmotnosti sm�si  je 

maximáln� - 2 %. 

Odstoj vody se m��í jednou za sm�nu ve výrobn� sm�si. Odstoj za 1 hodinu nesmí 

p�esahovat 1 %. 

Hodnota viskozity sm�si je stanovena dokumentací a m��í se 2x za sm�nu na 

viskozimetru Marsh. 

Doba tuhnutí sm�si se stanovuje na za�átku zalití/injektáže a pokaždé p�i použití nov�

dodaných surovin pro výrobu sm�si. 

Velikost zrn se stanovuje zejména p�i použití velmi jemných sm�sí (jemn� mletý 

cement). Stanovuje se p�i každé nové dodávce jemn� mletého cementu. 
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Pevnost v prostém tlaku se zjiš�uje jednou týdn� na sad� t�í vzork� ve válcových 

formách o pom�ru pr�m�r/výška 2:1 podle �SN EN 445. Vzorky se musí skladovat ve 

vlhkém prost�edí p�i teplot� +10°až +25° C. Zkouška se provádí jako 28denní (pokud 

není v dokumentaci stanoveno jinak). Hodnota pevnosti v prostém tlaku závisí na 

pom�ru cementu a vody (ur�eno dokumentací). 

4.14. Kontrolní zkušební bod 14 

Kontrola provedení ko�ene 

Kontrolu provádí: ST, M 

Lze je provést pomocí odkop�, vrt�, penetra�ních sond a dalších nep�ímých metod 

m��ení podle �SN EN 12716, podle níž se požaduje provedení zkoušky pevnosti v tlaku 

materiálu prvku pro každých 1 000 m3 objemu proinjektovaného prostoru na 4 

vzorcích. Zkušební t�leso musí mít pom�r výška/pr�m�r 2:1.�Vodot�snost jednotlivých 

prvk� m�že být p�ezkoušena pomocí vrt� v nich provedených. 

4.15. Kontrolní zkušební bod 15 

Kontrola provedení mikropilot 

Kontrolu provádí: ST, TDI, SP 

Kontrolují se výškové i sm�rové odchylky skute�ného provedení mikropilot oproti 

projektu pomocí geodetického zam��ení, kdy výztuž musí vy�nívat z piloty na kotevní 

délku dle projektové dokumentace +100 mm a -50 mm, ve vodorovné rovin� je poloha 

nosných prut� s odchylkou maximáln� ± 20 mm. Osa piloty musí být ± 20 mm od 

projektované osy. 

4.16. Kontrolní zkušební bod 16 

Kontrola pevnosti cementové sm�si mikropilot 

Kontrolu provádí: ST, TDI, SP 

Kontroluje se pevnost v tlaku. Pokud není stanoveno jinak, pevnost v tlaku se zkouší na 

zkušebních t�lesech odebraných z jednotlivých dodávek ve stá�í 28 dní. Objemová 

hmotnost dle EN 12390-7. 

Kontroluje se pevnost betonu pilot a poloha pilot. Odchylky spojené s jejich umíst�ním 

musí být v souladu s dovolenými. 
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V této �ásti práce budou navržena opat�ení spojená se zemními pracemi a mikropilotáží, 

aby nebezpe�í bylo p�edcházeno. Tento dokument bude rozd�len do osmi �ástí: 

p�ípravná etapa stavebních prací, zemní práce, stroje a strojní za�ízení, práce související 

se stavební �inností, vrtné práce, betoná�ské práce, železá�ské práce, železobetonové 

konstrukce (mikropiloty, základové konstrukce a základová deska).

O této problematice pojednává zejména legislativa: 

Vyhláška �BÚ 55/96 Sb., o bezpe�nosti práce. 

Zákoník práce �. 262/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na staveništích. 

P�íloha 1 - 5., ve smyslu Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn�právní vztahy (dále jen zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 

ochrany zdraví p�i práci). 

Zákon 362/2005 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví a nebezpe�nost pádu. 

Další související p�edpisy: 

NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe�ný provoz a používání 

stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam�stnanc� p�i práci. 

NV 101/2005 Sb., o podrobn�jších požadavcích na pracovišt� a pracovní prost�edí. 

NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umíst�ní bezpe�nostních zna�ek a zavedení 

signál�. 

Vyhláška �BÚ �. 75/2002 Sb., o bezpe�nosti provozu elektrických technických 

za�ízení používaných p�i hornické �innosti a �innosti provád�né hornickým zp�sobem. 

Vyhláška �. 392/2003 Sb., o bezpe�nosti provozu technických za�ízení a o požadavcích 

na vyhrazená technická za�ízení tlaková, zdvihací a plynová p�i hornické �innosti a 

�innosti provád�né hornickým zp�sobem. 

- �SN EN 791 - vrtné soupravy - bezpe�nost 

- �SN EN 996 - Souprava pro pilotovací práce 

- �SN EN ISO 9244, 7130, 8152, 6750 - stroje pro zemní práce 

- �SN EN 474 1 - 11 - stroje pro zemní práce - bezpe�nost 
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1. P�ípravná etapa stavebních prací 

1.1. Základní povinnosti ú�astník� výstavby 

• Projektant a dodavatel stavby musí mít k �innosti platné oprávn�ní (autorizaci). 

• Dokumentace stavby a technologie musí být zpracována komplexn�, samoz�ejm�, 

p�ehledn� a v souladu s požadavky bezpe�nostních p�edpis�. 

• V dokumentaci musí být stanoven zp�sob zajišt�ní bezpe�nosti p�i práci pro 

výstavbu a budoucí provoz (konkrétní technická �ešení, organiza�ní opat�ení). 

• Stavba m�že být zahájena až po vydání stavebního povolení. 

• Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode 

dne, kdy nabylo právní moci. 

• Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. 

• Stavba a technologie nesmí být uvedena do provozu bez vydání kolauda�ního 

rozhodnutí p�íslušného stavebního ú�adu, pop�. bez povolení k prozatímnímu 

užívání stavby (zkušební provoz). 

1.2. P�edání a p�evzetí staveništ� (pracovišt�) 

Zápis o p�edání a p�evzetí by m�l obsahovat: 

- p�edpokládané zahájení a dokon�ení prací podle p�edm�tu smlouvy nebo dohody 

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe�nosti práce musí být mezi 

ú�astníky výstavby dohodnuty p�edem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 

staveništ� (pracovišt�), pokud nejsou zakotveny v hospodá�ské smlouv�. Shodn� se 

postupuje p�i soub�hu stavebních prací s pracemi za provozu. 

- vymezení pracovních plocha prostor, p�ístupových a p�íjezdových komunikací 

- pot�ebné plochy pro za�ízení staveništ� a skladování materiálu 

- zp�sob horizontální a vertikální dopravy pracovník� a materiál� pro stavbu 

- rizika vyplývající ze stavební �innosti ostatních dodavatel� nebo ohrožení 

pracovník� p�i sou�asném provozu výrobního nebo technického za�ízení odb�ratele 

- druhy inženýrských sítí, jejich trasy, hloubka uložení a ochranná pásma 

- skládky a deponie vybouraného materiálu a zeminy 

- místa napojení pot�ebných zdroj� vody a elektrické energie pro bezpe�ný provoz 

staveništ�

- zp�sob zajišt�ní první pomoci a p�ípadného léka�ského ošet�ení 
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- telefonní spojení na záchrannou službu, policii, hasi�e, provozovatele plynových a 

elektrických rozvod�. 

1.3. Základní povinnosti stavbyvedoucího k zajišt�ní bezpe�nosti práce a 

technických za�ízení p�i dodávce stavebních prací 

• Vést evidenci pracovník� od jejich nástupu do práce až po opušt�ní pracovišt�. 

• Vybavit pracovníky na stavb� pot�ebnými osobními ochrannými pracovními 

pom�ckami. 

• Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle 

náro�nosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich 

týká. 

• Koordinovat požadavky bezpe�nosti práce s ostatními ú�astníky výstavby a dalšími 

dodavateli. S p�ijatými opat�eními seznamovat p�íslušné pracovníky. 

• P�erušit práce p�i nebezpe�í vzniku havárie nebo poruchy technického za�ízení a p�i 

zhoršení pracovních podmínek. 

• Školit, ov��ovat a prakticky zau�it pracovníky k bezpe�nému provád�ní prací 

v pot�ebném rozsahu. Seznámení s riziky a souhlas s dodržováním všech p�edpis�

musí potvrdit svým podpisem. 

• Vybavit pracovníky bezpe�ným a vhodným ná�adím, nástroji a pom�ckami. 

• Pracovníka, u kterého je podez�ení, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných 

omamných látek, je zam�stnavatel povinen vykázat ze stavby. 

• Zajistit bezpe�nost práce p�i zm�nách pov�trnostních nebo provozních podmínek a 

s p�ijatými opat�eními seznámit p�íslušné pracovníky. 

• Zajistit ohrazení a osv�tlení pracovišt�, vstupy, montážní pracovišt� a p�ístupové 

komunikace ozna�it bezpe�nostními zna�kami a tabulkami. 

• Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpe�né ší�ky, podchodné 

výšky a pot�ebné výstražné zna�ky, p�echody apod. 

• Jedenkrát ro�n� provád�t zkoušky stability a pevnosti u používaných žeb�ík�. 
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1.4. Zajišt�ní bezpe�nosti staveništ�

• Plochu staveništ� je nutné zabezpe�it proti vstupu nepovolaných osob. Všechny 

osoby musí být p�ed vstupem na staveništ� obeznámeny s tím, zda je jejich vstup na 

stavbu povolen, k tomu bude sloužit bezpe�nostní tabule umíst�ná na vstupní brán�. 

Vstupní brána bude opat�ena zámkem proti vniknutí. 

Na bezpe�nostní tabuli jsou uvedeny základní bezpe�nostní požadavky, jež musí 

být p�ed vstupem na staveništ� zajišt�ny a dodržovány v plném rozsahu b�hem celé 

p�ítomnosti na n�m. 

Jednotlivé bezpe�nostní požadavky: 

- P�ísný zákaz vstupu všech osob, mimo osoby na stavb� pracující 

- Osoby pohybující se na stavb� jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti 

- Dále se vstupující osoba zavazuje, že bude dodržovat všechny zákazy 

- Veškeré osoby se budou na staveništi pohybovat výhradn� s ochrannými 

pracovními prost�edky, a to minimáln� vestu s reflexními pruhy (tento 

požadavek se nevztahuje na svá�e�ské práce, kde hrozí její vznícení), ochrannou 

p�ilbu a pevnou obuv s podešví odolnou proti propíchnutí. 

Obr. Informa�ní tabule 
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• Tam, kde p�ítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zam�stnanci používali 

sou�asn� více ochranných prost�edk�, musí být tyto ochranné prost�edky vzájemn�

slu�itelné. 

Jednotlivé ochranné prost�edky: 

- Pro ochranu hlavy: ochranné p�ilby. 

- Pro ochranu sluchu: mušlové chráni�e sluchu, akustické p�ilby (tzv. protihlukové 

p�ilby), zátkové chráni�e sluchu a podobné prost�edky. 

- Pro ochranu o�í a obli�eje: ochranné brýle, ochranné obli�ejové štíty, svá�e�ské 

kukly a štíty. 

- Pro ochranu dýchacích orgán�: masky a polomasky s filtry proti �ásticím, 

parám, plyn�m apod. 

- Pro ochranu rukou a paží: rukavice na ochranu p�ed mechanickým poškozením 

(proti bodnutí, pro�íznutí, vibracím apod.); p�ed chemickými látkami a 

biologickými �initeli; p�ed elekt�inou, žárem a nízkými teplotami; Dále mohou 

být použity ochranné rukávy apod. 

- Pro ochranu nohou: vhodný typ obuvi, kdy hlavním požadavkem je jejich 

pevnost a odolnost i nep�íznivým pracovním podmínkám; chráni�e kolen apod. 

- Pro ochranu trupu a t�la: ochranné vesty a kabáty apod. 

- Pro ochranu celého t�la: prost�edky pro prevenci pádu v�. veškerých dopl�k�, 

brzdné za�ízení pohlcující kinetickou energii v�. veškerých nezbytných dopl�k�; 

prost�edky pro polohování t�la; Ochranné pracovní od�vy (kombinézy, …), 

od�vy na ochranu p�ed chemickými látkami biologickými �initeli, od�vy odolné 

proti žáru a ohni apod. 

• Jestliže otvory p�esahují velikost 0,25 m v každém sm�ru, je nutné je zakrýt 

dostate�n� pevnou a stabilní konstrukcí (d�ev�né lat�, desky, fošny apod.), aby byla 

znemožn�na možnost propadnutí. Dále je otvor nutné ozna�it bezpe�nostní páskou 

nebo barevným post�ikem. 

• Staveništní komunikace podléhá stejným dopravním pravidl�m jako ostatní 

doprava. Dále musí být za všech okolností udržována v �istot�, musí být zajišt�na 

její stabilita a únosnost. 
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1.5. Zdroje energie 

Tato kapitola popisuje bezpe�nostní na�ízení snižující možnost vzniku poran�ní osob 

elektrickým proudem nebo vzniku požáru a výbuchu. 

• Za�ízení sloužící k rozvodu energie na stavb� (stavební rozvad�� - odpovídající k 

pot�ebnému odb�ru energie pro provád�né technologické etapy) musí být navržena 

tak, aby nebyla zdrojem nebezpe�í, tzn. požáru, výbuchu aj. a tak, aby osoby 

nebyly poran�ny elektrickým proudem. Rozvody el. energie p�ed zahájením 

výstavby musí být uvedeny v dokumentaci a p�ed výkopovými pracemi vyzna�eny. 

• Rozvad��e musí spl�ovat normové požadavky, musí se také podrobovat 

pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených �asových intervalech. Hlavní 

vypína� musí být umíst�n na p�ístupném míst�, se kterým budou seznámeny 

všechny osoby na staveništi tak, aby v p�ípad� havárie byl snadno využitelný k 

zastavení el. proudu. Také musí být ozna�en a zabezpe�en proti neoprávn�né 

manipulaci. 

• Musí být ozna�ena všechna do�asná za�ízení a osoby pohybující se po staveništi 

musí být seznámeny s jejich p�esnou polohou. 

• Pracovníci musí být vyškoleni k jejich používání, aby byly schopni je v p�ípadech 

nutnosti vypnout apod. 

• Za�ízení budou vybavena návodem k používání, který bude uložen u 

stavbyvedoucího, a budou opat�ena výstražným štítkem, nálepkou. 

• Stavbyvedoucí je povinen zajistit pravidelnou kontrolu všech t�chto za�ízení, o 

kontrole pak provést zápis a uvést datum další revize. 

• Manipulovat s elektrickým vedením je dovoleno pouze proškoleným a zp�sobilým 

osobám. 

Obr. Ozna�ení zdroje energie 
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1.6. Požadavky na venkovní pracovišt� na staveništi 

• Konstrukce lešení musí být založena na dostate�n� únosném podloží, které je 

schopné p�enést zatížení vyvolané konstrukcí lešení a jeho provozem. Lešení bude 

postavené na podkladních d�ev�ných fošnách, jež budou �ádn� zajišt�ny proti 

necht�nému pohybu. 

• První �ada leše�ových podlážek bude výše než 1,5 m nad terénem, proto je nutné 

osadit zábradlí ve výšce maximáln� 1,1 m nad podlážkou. 

• Konstrukce bude kotvena ke zd�né konstrukci stávajícího objektu. 

• Celá konstrukce bude dopln�na o úhlop�í�né trubkové ztužující prvky, tzv. 

zav�trování. 

• Montáž lešení mohou provád�t minimáln� 2 pracovníci a to dle postupu 

stanoveného výrobcem. 

• Stavbyvedoucí má povinnost zajistit pravidelné odborné kontroly v �etnosti jednou 

za m�síc. Kontrolována bude p�edevším stabilita a tuhost konstrukce, zajišt�ní dílc�

pojistkami, stav kotvení, stav úhlop�í�ného ztužení a stav podlah a žeb�ík�. 

• V p�ípad� nep�íznivých vliv� po�así (silný vítr, prudké srážky, mráz, sn�hová 

bou�e, apod.) je nezbytné p�erušit veškeré práce na lešení. 

Alternativní dorozumívání v p�ípad� nehody 

S touto alternativou dorozumívání budou seznámeni všichni pracovníci. 

VÝZNAM POPIS VYOBRAZENÍ 
A. VŠEOBECNÉ SIGNÁLY 

START 
Pozor 
Za�átek povelu 

Ob� paže jsou rozpaženy, dlan�
obráceny kup�edu. 

ST�J 
P�erušení 
Konec �ízeného pohybu 

Pravá paže sm��uje vzh�ru, s dlaní 
obrácenou dop�edu. 

KONEC operace Ob� paže jsou složeny ve výši 
prsou. 

B. SVISLÉ P�EMIS	OVÁNÍ 
NAHORU Pravá paže sm��uje vzh�ru s dlaní 

obrácenou dop�edu a pomalu 
krouží. 
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STOP 
P�erušení 
Konec �ízeného pohybu 

Praví paže sm��uje dol� a dlaní 
obrácenou k t�lu pomalu krouží. 

SVISLÁ VZDÁLENOST Ruce udávají p�íslušnou vzdálenost.

C. VODOROVNÉ P�EMIS	OVÁNÍ 
POHYB VP�ED Ob� paže jsou ohnuty s dlan�mi 

obrácenými vzh�ru a p�edloktí se 
pomalu pohybuje sm�rem k t�lu. 

POHYB VZAD Ob� paže jsou ohnuty s dlan�mi 
obrácenými dol� a p�edloktí se 
pomalu pohybuje sm�rem od t�la. 

VPRAVO od signalisty Pravá paže je vodorovn� upažena 
s dlaní obrácenou dol� a pohybuje 
se pomalými pohyby vpravo. 

D. NEBEZPE�Í 
STOP 
Nouzové zastavení 

Ob� paže sm��ují vzh�ru s dlan�mi 
obrácenými kup�edu. 

RYCHLE Všechny pohyby provád�ny 
rychleji. 

POMALU Všechny pohyby provád�ny 
pomaleji. 

Obr. Ru�ní signalizace (Prokeš & Aleš, 1998) 

1.7. Vnitrostaveništní komunikace 

Komunikace bude vymezena z d�vodu bezpe�ného pohybu po staveništi. 

• P�ed zahájením staveništní dopravy musí být provedena kontrola komunikací, 

pr�jezdných profil�, provozních podmínek a také úprava nevyhovujících 

komunikací. 

• Minimální ší�ka komunikace pro p�ší na staveništi musí být 0,75 m, p�i 

oboustranném provozu 1,5 m. 

• P�ekážky na komunikacích ovliv�ující bezpe�ný pr�jezd, musí být ozna�eny 

p�íslušnými bezpe�nostními zna�kami a tabulemi, také musí být vyzna�en konec 

cesty a zákaz vjezdu. 

• Všechny p�ekážky vyšší než 0,1m na komunikacích, kde p�echází osoby �i vozidla, 

musí být z�ízen p�ejezd �i p�echod odpovídající únosnosti. P�ejezdy se budou 

konstruovat i na místech, kde by mohlo dojít k porušení ve�ejného chodníku. 
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1.8. Podání první pomoci 

• Lékárni�ka bude umíst�na v bu�ce stavbyvedoucího i s veškerými pom�ckami pro 

poskytnutí první pomoci. 

• Stavební bu�ka bude ozna�ena p�íslušnou zna�kou. 

• Všichni pracovníci budou seznámeni se zásadami podání první pomoci, aby 

v p�ípad� nehody mohla být podána okamžitá pomoc. 

• Obsah lékárni�ky musí být pravideln� kontrolován a dopl�ován chyb�jící materiál, 

u lé�iv je nutné sledovat lh�ty použitelnosti. Za tyto kontroly zodpovídá 

stavbyvedoucí. 

• Stavbyvedoucí jsou proškoleni odborn� zp�sobilou osobou (léka�em záchranné 

služby apod.), jaké základní úkony je nutné provést v p�ípad� úrazu a jak správn�

podat první pomoc. Školení je zakon�eno testem z odborných znalostí. Je nutné, 

aby b�hem realizace stavby se alespo� jedna z výše uvedených osob vždy 

vyskytovala na stavb� (staveništi). 

Obr. Ozna�ení lékárni�ky na stavební bu�ce. 
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Obsah lékárni�ky: 

Obsah lékárni�ky na pracovištích není stanoven žádným právním p�edpisem, její 

vybavení reaguje na provedení prevence rizik na pracovišti (viz sou�ást této kapitoly), 

jež jsou zhodnocením všech rizik možného ohrožení života nebo zdraví. 

Ks Materiál 
A. LÉ�IVA 

2x Acylpyrin tab. 10 – proti bolesti hlavy, hore�ce apod. 
1x Carbosorb tab. – akutní pr�jmy, st�evní infekce 
1x Gastrogel – p�ekyselení žaludku, bolesti b�icha, pálení žáhy 
1x Ophtal – o�ní voda – pálení, �ezání nebo sv�d�ní oka 
1x Ataralgin – proti bolestem r�zného p�vodu 
1x Septonex – dezinfekce drobných kožních poran�ní 

B. OBVAZOVÝ MATERIÁL 
2x Gáza hydrofilní á 5 ks 
1x Spofaplast 2,5 cm x 2 m 
1x Spofaplast rychloobvaz 6cm x 1 m 
2x Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m 
1x Obinadlo škrtící pryžové 700 cm 
4x Obvaz Nerit 

10x Polštá�ek Porin 
10x Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 cm 
1x Šátek trojcípý 
2x Vata obvazová skládaná 50 g 

C. POM�CKY 
1x Pinzeta anatomická 
2x Rouška resuscita�ní 
6x Špendlík zavírací 
1x Teplom�r léka�ský v pouzd�e 
1x Traumacel zásyp 

První pomoc 

První pomoc je definována jako soubor jednoduchých úkon� a opat�ení, která p�i 

náhlém ohrožení nebo postižení zdraví �lov�ka omezují rozsah a d�sledky tohoto 

ohrožení �i postižení. Poskytnout první pomoc je povinen každý ob�an �eské republiky 

starší 18 let, pokud tím neohrozí svoje zdraví �i život. 

Postup p�i poskytování první pomoci: 

1. Zjistíme, zda je osoba p�i v�domí – osobu hlasit� oslovíme, p�ípadn� jemn�

zat�epeme ramenem; pokud neodpovídá, tak: 
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2. Frekvence tepu a dýchání – zda se, pokud je to možné, p�i ch�zi �i �e�i 

nezadýchává; zda nejsou slyšet abnormální zvuky p�i dýchání; zda nevyžaduje 

polohu vsed� p�i namáhavém dýchání (normální dechová frekvence dosp�lé osoby 

v klidu je 12- 20/ min). 

3. Nejbližší osob� na�ídíme, aby p�ivolala Zdravotnickou záchrannou službu. 

4. Poloha zran�ného – dokáže sám chodit �i pouze s podporou, sedí nebo pouze 

pasivn� leží. 

5. Hlava – p�ítomnost zran�ní a výtok krve z nosu nebo ucha, velikost zornic (stejn�

velké, …) a zda je mimika v obli�eji stranov� symetrická. 

6. Abnormality v oblasti hrudníku a b�icha. 

7. V p�ípad� masivního vn�jšího tepenného krvácení jej zastavíme, nejlépe aplikací tlakového 

obvazu �i zaškrcením nad ránou sm�rem srdci (priorita!) 

8. P�iložíme ucho k úst�m postiženého a poslechem a zárove� o�ní kontrolou hrudníku 

zjistíme, zda postižený dýchá; pokud nedýchá, tak: 

9. Vy�istíme dutinu ústní a postiženému hlavu šetrn� zakloníme; pokud neza�ne 

dýchat, tak: 

10. Zahájíme kardiopulmonální resuscitaci a pokra�ujeme v jejím provád�ní až do 

p�íjezdu Zdravotnické záchranné služby �i úplného vy�erpání zachránc�. 

Postup pro oznámení havarijní události 

- Vyto�it telefonní �íslo organizace 

Tís�ová linka     112 

Hasi�ský záchranný sbor   150 

Záchranná zdravotní služba   155 

M�stská policie     156 

Policie �R     158 

- Popis havarijní situace (co se stalo, po�et zran�ných osob, …) 

- Místo a adresa havárie (popis okolí, p�ípadn� trasa a vzdálenost od záchytného 

bodu, …) 

Ul. Podbranská (vjezd na staveništ�), �eská T�ebová 560 02 

- Jméno volajícího, vztah k dané havárii 

- Následují pokyny dispe�era, kterým je nutné naslouchat a �ídit se jimi. Je d�ležité, 

z�stat na p�íjmu, aby mohl dispe�er kdykoliv do p�íjezdu pomoci poskytnout další 
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informace jak postupovat a zárove� informovat blížící se pomoc o vývoji situace, 

p�ípadn� povolat další zásahový tým apod. 

Nejbližší nemocnice 

Orlickoústecká nemocnice 

�eskoslovenské armády 1076, 562 01 Ústí nad Orlicí 

Telefon: +420 465 710 111 

1.9. Skladování a manipulace s materiálem 

• Za�ízení skládek a op�rné konstrukce musí být �ešeny tak, aby umož�ovaly 

skladování, odebírání nebo dopl�ování dílc� a prvk� v souladu s požadavky 

výrobce, bez nebezpe�í poškození. 

• P�i skladování materiálu musí být zajišt�n jeho bezpe�ný p�ísun a odb�r v souladu s 

postupem stavebních prací. 

• Skladovací plochy musí být urovnány, odvodn�ny, zpevn�ny a ozna�eny 

bezpe�nostními tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám. 

• Skládky, skladišt� a jednotlivá místa k uskladn�ní materiálu nesm�jí být 

umís�ovány v prostorách trvale ohrožovaných dopravou b�emen, prací ve výšce, na 

komunikacích, kde by bránily provozu motorových a jiných vozidel, pop�ípad�

používání komunikací chodci, pokud není v projektu stavby stanoveno jinak. 

Umíst�ní skládek a skladiš� v ochranných pásmech musí být �ešeno podle 

zvláštních p�edpis�. 

• Rozmíst�ní skladovaných materiál� a ší�ka a únosnost komunikací musí odpovídat 

používané mechanizaci. 

• Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla po celou dobu skladování 

zajišt�na jeho stabilita a nedošlo k jeho znehodnocení. Podložkami, zarážkami, 

op�rami, stojany, klíny a provázáním musí být zajiš�ovány všechny prvky, které by 

se mohly p�evrátit, sklopit, posunout, kutálet apod. 

• Jako podklad� je zakázáno používat kulatiny nebo vrstvené podklady. 

• Dílce lze skladovat jen podle podmínek stanovených výrobní dokumentací nebo 

v takové poloze, ve které budou zabudovány. 

• Dílce manipulací snadno poškoditelné a dílce pro letmou montáž se odebírají p�ímo 

z dopravních prost�edk�. 
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• Sypký materiál p�i ru�ním ukládání, odebírání mechanickou lopatou m�že být 

sypký materiál navršen do výšky 2 m. Hromada nebude vyšší než 2 m. Zemina 

bude takto ukládána po dobu max. 1 týden, pak bude odvážena na skádku. 

• Sypké materiály v pytlích se mohou ru�n� skladovat do výšky 1,5 m, p�i 

mechanizovaném skladování do výšky 3 m. Okraje hromad musí být zajišt�ny 

pomocným za�ízením (op�ry, st�ny apod.) nebo musí být pytle uloženy v 

bezpe�ném sklonu a vazb�, p�i které nem�že dojít k jejich sesunu. P�i odebírání 

materiálu musí být zamezeno vytvá�ení p�evis�. 

• Sypké materiály jsou na stavbu dováženy a rovnou využity, proto není nutné �ešit 

jejich uskladn�ní (cement pro výrobu mikropilot bude uskladn�n v pytlích a rovnou 

se z n�j v míchacím centru bude vyráb�t injek�ní sm�s pro mikropiloty). 

• Tekutý materiál uskladn�ný v uzav�ených nádobách musí být uložen tak, aby plnicí 

(vyprazd�ovací) otvor byl vždy naho�e. Otev�ené nádrže musí být zajišt�ny proti 

pádu osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby se skladují nastojato jen v jedné 

vrstv�. Naležato se mohou skladovat ve více vrstvách za p�edpokladu, že jednotlivé 

vrstvy budou vzájemn� stabilizovány proklady, pop�ípad� budou uloženy v 

konstrukci zajiš�ující jejich stabilitu. 

• Ostatní materiál na stavb� jako jsou ocelové armatury do mikropilot, armatury na 

ŽB desku, musí být uskladn�n tak, aby nedošlo k jeho sesunutí a byla zajišt�na jeho 

stabilita po celou dobu jeho uskladn�ní a nedošlo k jeho porušení. 

• Upínání a odepínání dílc� se musí provád�t ze zem� nebo z bezpe�ných plošin nebo 

podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve v�tší pracovní výšce než 1,5 m. 

• Poškozené, pop�ípad� kazové dílce a materiál musí být výrazn� ozna�eny a uloženy 

zvláš�. 

1.10. Požární bezpe�nost na staveništi 

V souladu se zákonem �. 133/1985 Sb., o požární ochran� a souvisejícími p�edpisy. 

Konkrétn� vyhláška �. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a 

výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) bude zajišt�na požární 

bezpe�nost na staveništi. Podle na�ízení této vyhlášky platí, že umíst�ní hasicích 

p�ístroj� musí umož�ovat jejich snadné a rychlé použití. Hasicí p�ístroje budou 

umíst�ny tak, aby byly snadno viditelné a voln� p�ístupné. 
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Opat�ení na stavb�

Ve všech staveništních bu�kách na svislé nebo vodorovné stavební konstrukci bude 

umíst�n p�enosný práškový hasicí p�ístroj o hmotnosti hasební látky 2 kg a tato 

p�íslušná místa budou z�eteln� ozna�ena zna�kou „hasicí p�ístroj“. 

Uchopení (rukoje�) p�ístroje umíst�ného ve svislé poloze musí být nejvýše 1,5 m nad 

podlahou. Hasicí p�ístroje umíst�né ve vodorovné poloze musí být zajišt�ni proti pádu 

nebo jakémukoli mechanickému poškození. 

Na všech p�ístrojích musí být uveden srozumitelný návod k použití a dále štítek s datem 

kdy byla na p�ístroji provedená kontrola a také datum další revize, jež musí být 

provedena nejmén� jednou do roka. 

Bu�ky sloužící k delšímu zdržování osob (šatny, bu�ka stavbyvedoucího) budou 

vybaveny kou�ovým požárním hlási�em. V t�chto místech bude nutné dodržovat p�ísný 

zákaz kou�ení a manipulace s otev�eným ohn�m, pokud tato �innost není sou�ástí 

nápln� práce na staveništi. 

Na stavb� se vyskytnou práce (nap�. p�itavování fólie), u kterých je t�eba dbát zvýšené 

pozornosti a dodržovat bezpe�nost s ohledem na možný vznik požáru. 

Krom� hasicích p�ístroj� je na stavb� u objektu �.p. 11 umíst�n hydrant, který je 

napojen na vodovod užitkové vody v ulici Klácelova.��

�
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Požární poplach a ohlášení požáru 

 V p�ípad� požáru je nutné provést všechna možná opat�ení k rychlému a efektivnímu 

zásahu pro lokalizaci a likvidaci požáru, dále pak ohlášení požáru. Osoba, která 

zaznamenala požár, je povinná sama nebo za pomoci jiných požár uhasit hasicími 

p�ístroji nebo jinými vhodnými prost�edky (kus látky, zasypání pískem nebo jiným 

zp�sobem zamezit p�ístupu kyslíku) tak, aby neohrozil bezpe�nost vlastní i ostatních 

osob v blízkosti. Požár musí být neprodlen� ohlášen požárním poplachem „HO	Í! – 

HO	Í!“. 

Pokud není možné vlastními silami požár uhasit a hrozí jeho ší�ení, je nutné provést 

telefonické ohlášení požáru na p�íslušné opera�ní st�edisko hasi�ského záchranného 

sboru. 

Postup pro oznámení požáru: 

Vyto�it telefonní �íslo organizace 

Tís�ová linka     112 

Hasi�ský záchranný sbor   150 

P�i hlášení požáru je t�eba oznámit: 

- Jméno volajícího 

- Místo a adresa havárie (popis okolí, p�ípadn� trasa a vzdálenost od záchytného 

bodu, …) 

Ul. Podbranská (vjezd na staveništ�), �eská T�ebová 560 02 
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- Popis havarijní situace (co se stalo, jaké ho�í materiály a v jakém rozsahu) 

- Nejvhodn�jší p�íjezdová cesta k požáru 

Nejbližší st�edisko hasi�ského záchranného sboru: 

Sbor dobrovolných hasi�� �eská T�ebová 

Chorinova 29, 56002 �eská T�ebová  

Tel.: +420 465 535 333 

2. Zemní práce 

Nejprve bude provedeno vytý�ení stavby na základ� výkresu situace, poté se vytý�í 

výkopy pro základy p�ístavby podle výkresu základ�. Se zhotovováním domu bude 

provád�no sejmutí ornice, zá�ez, zásyp stavební jámy, výkopy stavebních rýh pro 

inženýrské sít� a výkopové práce pro základovou konstrukci. Z d�vodu zajišt�ní 

stability stávajícího objektu bude provedeno podchycení stávajících základ�

mikropilotáží, které p�enese zatížení do hlubších vrstev geologického podloží. 

2.1. Fáze postupu práce: 

Sejmutí ornice (z plochy o rozm�rech 20 x 20 m do hloubky 20 cm) a zá�ez se bude 

provád�t pouze strojn� za použití rýpadlo-naklada�e JCB 2CX a nákladního automobilu 

IVECO AT 380E44W 6x6 se skláp�cí korbou do t�í stran. Ornice bude uložena na 

deponii v násypu výšky maximáln� 1,5 m s vytvo�eným svahem pod úhlem 45° 

v severní �ásti staveništ�.  Nájezd do stavební jámy bude umíst�n ze severní strany 

výkopu. Mikropilotáž se provede po etapách, tj. po jednotlivých vrtech v závislosti na 

postupu injektážních prací a rychlosti provád�ní. 

Výkop stavební jámy a výkopy rýh pro základovou konstrukci a pro inženýrské sít� se 

budou provád�t p�evážn� strojn�, ru�n� se bude vykonávat nap�. do�išt�ní dna.    

St�ny u výkopu stavební jámy budou zabezpe�eny svahováním, které bude provedeno 

ve sklonu 1:1, a pažení, jež se bude zhotovovat postupn� s odkopávkou jednotlivých 

úsek�, tak aby byla zabezpe�ena stabilita svahu a nevzniklo zde riziko sesutí. Po 

provedení strojních výkopových prací se zhotoví lavi�ky pro ozna�ení pozice stavby a 

následn� se mezi nimi napnou dráty. Pomocí olovnice a pásma se p�ekontrolují 

rozm�rové a hloubkové nep�esnosti a provede se ru�ní za�išt�ní dna a hran základové 

jámy a rýh na dovolenou nerovnost ± 30 mm p�i m��ení latí dlouhou 3 m. Ru�ní 

za�išt�ní výkopu bude provedeno za suchého po�así, nesmí dojít ke zdržování 
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povrchové vody v rýze, proto je nutno provést za�išt�ní výkopu t�sn� p�ed betonáží 

základ�. Zemina vyt�žená p�i ru�ním za�išt�ní se použije jako násyp na vyrovnání 

základové spáry a plán� v místech, kde došlo k p�ekro�ení požadované hloubky 

základové spáry a zbytek se uloží na deponii (p�i dokon�ovacích terénních úpravách 

bude tato zemina použita do spodních vrstev). Po dokon�ení zemních prací se p�edá 

výkop stavebnímu dozoru a statikovi. Provede se zápis do stavebního deníku.

Zásyp stavební jámy po ukon�ení základové konstrukce, železobetonových, zd�ných 

st�n v 1. podzemním podlaží, po zhotovení hydroizolace a tepelné izolace se provede za 

použití pásového rypadla, naklada�e a nákladního automobilu. Zásypy jsou provedeny z 

vyt�žené zeminy a ze št�rkopískového násypu o mocnosti 150mm. Kolový naklada�

bude nakládat na nákladní automobil zásypovou zeminu z deponie i št�rkopísek, obojí 

bude dováženo na místo stanovišt� rypadla, které bude zasypávat mezery mezi 

základovými pasy, železobetonovými st�nami a za zd�nými st�nami. Tyto zásypy se 

budou provád�t po vrstvách tak, aby za pomoci vibra�ního p�chu a vibra�ní desky bylo 

zabezpe�eno d�kladné zhutn�ní. P�i zhotovování rýhy pro inženýrské sít� bude výkopek 

ukládán vedle této rýhy na pozd�jší zásyp, který se bude provád�t bezprost�edn� po 

uložení a obsypání potrubí. 

2.2. Pr�zkum staveništ� a vyzna�ení inženýrských sítí 

• Pr�zkum staveništ� bude �ešen v rámci projektu stavby. 

• P�ed zahájením zemních prací budou investorem zjišt�ny všechny inženýrské sít� a 

jiné p�ekážky (z hlediska sm�rového a hloubkového uložení), podzemní prostory, 

výskyt škodlivých látek a ve spolupráci s projektantem stanoví opat�ení k zajišt�ní 

bezpe�nosti práce. 

• P�ed odevzdáním staveništ� investor písemn� odevzdá a dodavatel stavebních prací 

p�evezme vyzna�ení inženýrských sítí a jiných p�ekážek. 

• P�ed zapo�etím zemních prací bude odpov�dným pracovníkem zajišt�no na terénu 

�ádné vyzna�ené tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných p�ekážek. Se 

všemi informacemi o t�chto sítí budou seznámeni pracovníci, kte�í budou zemní 

práce provád�t. 
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2.3. Zajišt�ní výkopových prací 

• Výkopy budou zajišt�ny dvouty�ovým zábradlím ve vzdálenosti 1,1 m od hrany 

výkopu, horní madlo ve výši 110 cm, prost�ední p�í�le ve výšce 55 cm nad terénem. 

Výjime�n� lze, po konzultaci s technikem bezpe�nosti práce, použít výstražnou 

pásku. 

• St�ny u výkopu stavební jámy musí být zajišt�ny proti sesunutí svahováním ve 

sklonu 1:1, a pažením, realizovaným postupn� s odkopávkou jednotlivých úsek�, 

tak aby byla zabezpe�ena stabilita svahu a nevzniklo zde riziko sesutí. 

• Pro osoby pracující ve výkopu musí být z�ízen bezpe�ný sestup a následný výstup 

z n�j pomocí rampy. Poch�zná šikmá rampa p�i v�tším sklonu než 1:5 musí být 

zajišt�na proti uklouznutí p�í�nými zarážkami (lištami). 

• Je nutné zabezpe�it staveništ� proti vstupu nepovolaných osob, to bude provedeno 

oplocením s cedulemi ohlašujícími jejich zákaz vstupu na všech vstupech a 

komunikacích, které na staveništi vedou. Tyto cedule musí být z�eteln� viditelné i 

za snížené viditelnosti a budou stanoveny jejich intervaly kontrol spolu 

s kontrolami oplocení. 

• Okraje výkopu nesmí být zat�žovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Hranice smykového klínu stanoví projekt. Prostor smykového klínu výkopu se 

nesmí na povrchu terénu zat�žovat stavebním provozem, strojem, objekty za�ízení 

staveništ�, materiálem apod. mimo p�ípad�, kdy zp�sob zabezpe�ení stability st�ny 

výkopu je �ešen projektem na základ� výpo�tu. 

• P�i p�erušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, 

pažení, p�echod�, výstražných t�les apod. 

• P�ed zapo�etím zemních prací musí být zabezpe�eny okolní stavby tak, aby nebylo 

ohrozeno jejich z�ízení. 

2.4. Výkopové práce 

• P�ed prvním vstupem do jámy nebo po p�erušení práce delším než 24 hodin, musí 

vykonat pov��ená osoba odbornou kontrolu a údržbu zábran, stability svahu, 

pažení, p�echod�, p�ejezd�, sjezd�, ramp, bezpe�nostních zna�ek a signál� a 

podobn�. 

• Práce na odlehlých místech a v jámách hlubších jak 1,3 m provádí vždy minimáln�

2 pracovníci. 
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• P�i zjišt�ní nebezpe�ných p�edm�t�, munice nebo výbušniny musí být práce 

p�erušena až do doby odstran�ní nebo zajišt�ní t�chto p�edm�t�. Obnažené potrubní 

vedení ve st�n� výkopu musí být ihned zajišt�no proti pr�hybu, vybo�ení a 

rozpojení. 

• Ve sporných místech je nutné provád�t práce ru�n�, než zapo�nou práce strojem. 

• Každé porušení – narušení vedení okamžit� hlásit poruchovým spole�nostem. 

• Jestliže podle pr�zkumu zasahují zemní práce pod hladinu podzemní vody, p�edem 

musí být ur�en zp�sob a rozsah snížení hladiny vody (odvedením, od�erpáním 

apod.). 

• P�i �innosti pracovníka ve výkopu je nutné, aby pracovník nosil ochrannou p�ilbu a 

ze st�ny výkopu byly odstran�ny nebo zajišt�ny balvany, zbytky stavebních 

konstrukcí a jiných nesoudržných materiál�, které by mohly svým tlakem uvolnit 

zeminu. 

• P�i ru�ním provád�ní výkopových prací jsou osoby p�i práci rozmíst�ny tak, aby se 

navzájem neohrožovaly. 

• P�i ru�ním odstra�ování pažení se musí postupovat zespodu za sou�asného 

zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajišt�na bezpe�nost práce. 

2.5. Svahování výkop�

• Sklony svah� výkop� ur�í projektant. 

• P�i zm�n� geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen 

pracovník odpov�dný za provád�ní zemních prací po konzultaci s projektantem 

up�esnit ur�ený sklon svahu. 

• Podkopávání svah� je zakázáno. P�i jakýchkoli pochybnostech o stabilit� svahu je 

povinen odpov�dný pracovník za provád�ní zemních prací ur�it a zajistit opat�ení 

k zamezení sesutí svahu a možnému vzniku úrazu. 

• P�i nep�íznivých pov�trnostních situacích, p�i kterých m�že dojít ke ztrát� stability 

svahu, se na svahu ani pod ním nesmí nikdo zdržovat. Pov��ená osoba, která �ídí 

práci na stavb�, ur�í opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti osob. 

• Pracovat sou�asn� na více stupních ve svahu nad sebou je dovoleno, pokud jsou 

vytvo�eny podmínky pro zajišt�ní bezpe�nosti pracovník� na nižších stupních. 
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2.6. Ru�ní doprava zemin 

• Pro dopravu zeminy pomocí kole�ka nebo japonky musí být z�ízena dostate�n�

široká a pevná cesta, která bude mít sklon nejvýše 1 : 5, bez prudkých p�echod� a 

s neklouzavým povrchem. 

3. Stroje a strojní za�ízení 

Povinností stavbyvedoucího je p�ed zahájením prací seznámit obsluhu stroj� s místními 

provozními a pracovními podmínkami, jež ovliv�ují bezpe�nost práce. Jedná se 

p�edevším o únosnost p�dy, polohy inženýrských sítí a jiných p�ekážek, které by 

neopatrným provozem mohly být poškozeny. To vše bude zakon�ené prokazatelným 

ov��ením znalostí nej�ast�ji formou test�. 

3.1. Všeobecná ustanovení 

• Mohou se používat jen ty stroje a strojní za�ízení (dále jen „stroje“), které svou 

konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají v plné mí�e p�edpis�m k 

zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení. 

• Stroje lze používat pouze k ú�el�m, ke kterým jsou v souladu s podmínkami 

stanovené výrobcem a technickými normami pat�i�n� zp�sobilé. 

• Dodavatel stavebních prací je povinen p�ed zahájením samotných zemních prací 

vydat pokyny pro obsluhu a údržbu stroje, ve kterých budou udány požadavky pro 

zajišt�ní bezpe�nosti práce a provozu. Tyto pokyny se nemusí vydávat, pakliže 

požadavky jsou uvedeny v technických normách nebo doloženy v návodu výrobce 

k obsluze a údržb� (ten musí být výhradn� v �eském �i slovenském jazyce). 

Pokyny pro obsluhu a údržbu musí podle druhu stroje obsahovat: 

- povinnosti obsluhy p�ed zahájením provozu stroje ve sm�n�, 

- povinnosti obsluhy p�i provozu stroje, 

- rozsah, lh�ty a zp�sob provád�ní údržby v�etn� ur�ení �etnosti revizí, 

- zp�sob zajišt�ní stroje p�i jeho provozu, p�emís�ování, odstavování z provozu a 

opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu, 

- zp�sob dorozumívání a dávání náv�ští, 

- umíst�ní a zajišt�ní stroje po ukon�ení provozu, 

- zakázané úkony a �innosti, 

- zp�sob a rozsah záznamu o provozu a údržb� stroje. 
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• Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze, dále provozní deník 

musí být umíst�ny na ur�eném míst�, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici k 

nahlédnutí. 

3.2. Obsluha stroje �i strojního za�ízení 

• Obsluha stroj� musí být starší 18 let (pokud není stanovena hranice vyšší), duševn�, 

t�lesn� a odborn� zp�sobilá. 

• Stroje nem�že samostatn� obsluhovat pracovník, pokud nemá pro tuto �innost, 

pop�ípad� pro stroj s charakterem vyhrazeného technického za�ízení, odbornou 

zp�sobilost. 

• Obsluha stroje musí být minimáln� jednou ro�n� školena a p�ezkoušena z p�edpis�

k zajišt�ní bezpe�nosti práce. 

• Stroj obsluhuje pouze jeden pracovník, pokud není výrobcem v technických 

podmínkách nebo v návodu na obsluhu stanoveno jinak. V tomto p�ípad� je 

dodavatel stavebních prací povinen ur�it více�lennou obsluhu s jedním 

odpov�dným pracovníkem. 

• Obsluha se musí pln� v�novat ovládání stroje tak, aby nebyla ohrozena bezpe�nost 

osob, stroj� a konstrukcí. 

• Povinností obsluhy je seznámit se p�ed zahájením provozu se záznamy a 

provozními odchylkami zjišt�nými v pr�b�hu p�edešlé pracovní sm�ny. 

• Pokud obsluha zjistí závady nebo poškození, které by vedla k ohrožení bezpe�nosti 

práce a provozu a které není schopna sama odstranit, nesmí stroj uvést do provozu a 

musí závadu ohlásit odpov�dnému pracovníkovi. Zjistí-li takovou závadu b�hem 

provozu, musí stroj ihned zastavit a bezpe�n� zajistit proti samovolnému spušt�ní a 

nežádoucímu zneužití. B�hem provozu musí obsluha sledovat chod stroje a zjišt�né 

závady zaznamenat do provozního deníku a tam, kde je to p�edepsáno, 

zaznamenávat i další ur�ené údaje. 

• Obsluha musí p�ed zahájením práce podle návodu výrobce prohlédnout stroj a 

p�íslušenství a p�ekontrolovat, zda jsou ovládací, sd�lovací a bezpe�nostní za�ízení 

funk�n� �inná. 

• V kabin� stroje nesmí být ukládány p�edm�ty a v�ci krom� osobních pot�eb 

obsluhy, které do ní výrobce neinstaloval, aby s ohledem na ot�esy nedošlo k jejich 
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pádu (nap�. pod ovládací panely) nebo nedošlo k odvedení pozornosti obsluhy od 

ovládání stroje. 

3.3. Provozní podmínky stroj�

• Stroj musí obsahovat základní vybavení. Tomu se rozumí ozna�ení provozními 

doklady (deník, revizní kniha), bezpe�nostní pokyny, ozna�en eviden�ním �íslem, 

vybavení funk�ními zvukovými a sv�telnými výstrahami. 

• Je zakázáno stroj používat v p�ípad�, je-li odmontováno nebo poškozeno n�které 

ochranné za�ízení. 

• V kabin� �idi�e bude umíst�n hasicí p�ístroj. 

• P�i provozu stroje musí být zajišt�na jeho stabilita, za což odpovídá obsluha stroje. 

• Musí být zajišt�no, aby se v nebezpe�ném dosahu stroje (maximální dosah stroje 

zv�tšený o 2 m) pohybovali pracovníci �i jiné osoby a stroje. Výjimkou jsou ty, 

které pracují ve vzájemné sou�innosti se strojem. 

• V p�ípad� p�erušení nebo ukon�ení pracovní �innosti je d�ležité zajišt�ní stroje, aby 

nemohl být zdrojem ohrožení nebo neoprávn�ného užití. 

• Stanovišt� obsluhy, plošiny, stupadla, p�í�le, nášlapné patky apod. musí být trvale 

udržovány v �istot�. 

• P�i provozu stroje musí být zajišt�na jeho stabilita v pr�b�hu všech pracovních 

operací. Je-li stroj vybaven op�rami, táhly nebo záv�sy, musí být b�hem provozu 

nastaveny v souladu s návodem výrobce v pracovní poloze a zajišt�ny proti 

zabo�ení, posunutí nebo uvoln�ní. 

• Je-li u stroje p�edepsáno signaliza�ní za�ízení, musí být každé uvedení stroje do 

chodu oznámeno zvukovým, p�ípadn� sv�telným výstražným znamením. 

3.4. Opravy a údržba 

• Kontrola technického stavu stroje bude kontrolována b�hem pravidelných 

prohlídek, které budou provád�ny jednou do roka nebo je-li objevena závada. O 

prohlídkách a stavu stroje budou vedeny záznamy do provozní dokumentace stroj�. 

• Je nezbytné provád�t pravidelnou údržbu stroj�, za tuto povinnost odpovídá 

dodavatel stavby. 
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3.5. Zakázané �innosti 

Je zakázáno: 

• Uvád�t do chodu a používat stroj, jsou-li krom� obsluhy na stroji nebo v jeho 

nebezpe�ném dosahu další pracovníci. 

• Uvád�t do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno n�které 

ochranné za�ízení. 

• Dotýkat se pohybujících �ástí stroje t�lem nebo p�edm�ty a ná�adím drženými v 

rukou, krom� p�ípad�, které p�ipouští návod k obsluze. 

• Pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a 

pracovišt� dostate�n� osv�tlen. 

• Pracovat se strojem, v jehož nebezpe�ném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní 

prost�edky, s výjimkou t�ch, které pracují ve vzájemné sou�innosti se strojem. 

• P�emis�ovat a p�epravovat pracovníky na stroji nebo v jeho pracovním za�ízení, 

pokud to není výrobcem povoleno. 

• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst�, na které není z místa obsluhy 

vid�t a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník� nebo jiného za�ízení. 

• Ovládat stroj nebezpe�ným zp�sobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání 

pracovního za�ízení. 

• P�ejížd�t elektrické kabely, nejsou-li vhodn� chrán�ny proti mechanickému 

poškození. 

• Vy�azovat z �innosti bezpe�nostní, ochranné a pojistné za�ízení a m�nit jejich 

p�edepsané parametry. 

• Kou�it a manipulovat s otev�eným ohn�m p�i kontrole a �erpání pohonných hmot a 

p�i používání lehce vzn�tlivých �isticích prost�edk�. 

• Ovládat stroj nebezpe�ným zp�sobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání 

pracovního za�ízení. 

• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v míst�, na které není z místa obsluhy 

vid�t a kde by mohlo nastat ohrožení pracovník� nebo jiného za�ízení. 

• Pohybovat pracovním za�ízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou 

�idi�e dopravních prost�edk�. 
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3.6. Stroje pro zemní práce 

• Rypadlo-naklada�, který provádí výkop, bude svou vzdálenost od hrany výkopu 

p�izp�sobovat parametr�m zeminy s ohledem na svou provozní hmotnost a 

dynamické ú�inky, které svou �inností vyvolává. 

• Pro bezpe�nost bude nutné vyzna�it nebezpe�ná místa v blízkosti svah�, výkop� a 

jam. 

• Stroj m�že pojížd�t nebo pracovat s ohledem na parametry únosnosti zeminy, svou 

provozní hmotnost a dynamické ú�inky, které svou �inností vyvolává, v takové 

vzdálenosti od okraje svahu a výkopu, aby nedošlo ke z�ícení stroje. Pokud tato 

vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpov�dný 

pracovník. 

• Stavební stroj nesmí být p�et�žován, proto nesmí zvedat b�emena o neznámé 

hmotnosti. 

• Bude postaven na rovný terén, stabilizován podp�rami, v p�ípad� nerovného terénu 

vyrovnán do optimální pracovní polohy. 

• P�i provád�ní hlubších výkop� nesmí být provád�ny podkopávky. 

• Je-li stroj v pohybu, nesmí se nikdo zdržovat v nebezpe�ném dosahu stroje, p�ed 

strojem ve sm�ru jízdy, ani mezi taha�em a vle�eným strojem. 

• P�i práci více stroj� na jednom pracovišti musí být mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo k ohrožení provozu druhého stroje. 

• P�i nakládání materiálu na dopravní prost�edky se smí manipulovat s pracovním 

za�ízením stroje pouze nad ložnou plochou tak, aby do dopravního prost�edku 

nenaráželo. Je-li nutné p�i nakládání manipulovat pracovním za�ízením stroje nad 

kabinou �idi�e dopravního prost�edku, nesmí se v ní zdržovat pracovníci. Ložná 

plocha musí být nakládána rovnom�rn�. 

• Obsluha stroje nesmí opustit své místo, aniž by bylo pracovní za�ízení spušt�no na 

zem, pop�ípad� na podložku na zemi nebo umíst�no v p�edepsané p�epravní poloze 

a mechanicky zajišt�no. 

• P�i hrnutí horniny dozerem nesmí b�it jeho radlice p�esáhnout p�es okraj svahu 

nebo výkopu. 
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3.7. Lopatová rypadla, naklada�e a univerzální dokon�ovací stroje 

• P�i spoušt�ní a zdvihání výložníku p�i práci na svahu musí být výložník v ose stroje 

proti svahu vždy tak, aby nedošlo k nebezpe�nému posunutí t�žišt� stroje a ztrát�

jeho stability. 

• Pokud vzniknou p�i rýpání p�evisy, musí být neprodlen� odstran�ny. 

• Není-li v pokynech výrobce nebo v technických podmínkách výrobce stanoveno 

jinak, je p�i provozu stroj� zakázáno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty 

b) urovnávat terén otá�ením lopaty 

c) vytrhávat koleje pracovním za�ízením stroje 

• Lopata rypadla m�že být �išt�na jen p�i vypnutém motoru stroje a na míst�, kde 

nehrozí sesuv hmot. Lopata se musí p�itom položit a mít uzav�enou klapku. 

Obsluha je povinna po vy�išt�ní lopaty se p�esv�d�it p�ed uvedením stroje do 

provozu, zda pracovník, který �istil lopatu, je v bezpe�né vzdálenosti. 

• P�ed zahájením zemních prací musí být provedena pot�ebná opat�ení, aby stroj 

nenarazil radlicí na vy�nívající pevné p�ekážky (kameny, pa�ezy, silné ko�eny 

apod.), které se musí p�edem odstranit, narušit, p�ípadn� viditeln� ozna�it. Požární 

hydranty, vodní a plynové uzáv�ry, kanaliza�ní poklopy apod. musí být ozna�eny, 

aby nedošlo k jejich poškození. 

3.8. Vibra�ní p�chy 

• Vibra�ní p�ch bude obsluhovat jen osoba, která je seznámena s návodem k obsluze, 

p�ípadn� zau�ena. 

• Zhut�ování musí být provád�no tak, aby v žádném p�ípad� nebyla ohrožena 

stabilita st�n výkop� ani jiných okolních objekt�. 

• P�i startování se v nebezpe�ném prostoru p�chovadla nebudou zdržovat žádné 

osoby, startování nebude probíhat na tvrdém povrchu. P�i provád�ní p�chování 

nebude obsluha poušt�t vodící ty�, bude ho správn� ovládat v závislosti na terénu a 

podkladu, zvýšenou pozornost bude v�novat hranám svah� a výkop�, od kterých 

bude dodržovat dostate�né vzdálenosti. P�i hutn�ní bude p�ch veden tak, aby patka 

narážela na p�du rovn�, a v pracovním prostoru nebudou jiné osoby. P�i práci ve 

svahu nesmí být p�ekro�en maximální p�ípustný sklon a zárove� bude obsluha stát 

stranou do svahu a bude mít na pam�ti polohu t�žišt� stroje. 
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• P�i startování vylou�it p�ítomnost osob v nebezpe�ném prostoru p�chovadla, p�i 

p�chování nepoušt�t vodící ty�, nevzdalovat se od stroje p�i chodu naprázdno, p�i 

p�erušení práce p�chovadlo vypínat.  

• Obsluha bude neustále v�novat veškerou svou pozornost p�chování s tím, že bude 

pr�b�žn� sledovat okolní terén a pracovišt�. Musí požívat pevnou pracovní obuv s 

ocelovou špi�kou, pracovní antivibra�ní rukavice a proti hluku (chráni�e sluchu). 

• Zhut�ující práce budou provád�ny v pracovních rukavicích s ochrannými brýlemi 

nebo celoobli�ejovým štítem. 

• Stroj bude udržován v �ádném technickém stavu a bude na n�m provád�na 

pravidelná údržba. Oprava a údržba se musí provád�t za klidu motoru, po ukon�ení 

oprav se musí namontovat zp�t ochranná za�ízení. 

• P�ed zahájením provozu je nutné zkontrolovat funkci bezpe�nostních a ochranných 

za�ízení. 

• Musí být dodržovat zákaz kou�ení a manipulace s otev�eným ohn�m, nep�epl�ovat 

palivovou nádrž, rozlité nebo p�eteklé palivo ut�ít, nádoby s palivem ukládat ve 

stínu, poškozené potrubí a hadice v�as vym�nit. 

• P�i chodu na prázdno se nebude obsluha vzdalovat od stroje. Vždy bude 

p�chovadlo p�i p�erušení práce vypínáno. 

• Bude nutné dodržovat klidové bezpe�nostní p�estávky dle návodu k obsluze. 

P�chovadlo bude odstavováno na únosném a je-li to možné na vodorovném terénu, 

kde nebude tvo�it p�ekážku a kde bude zajišt�no proti p�eklopení. 

• P�i p�evozu a manipulaci s p�chovadlem budou dodržována stejná pravidla 

bezpe�nosti jako u obecných manipula�ních prací. 

• Palivo do p�chovadla bude dopl�ováno pouze p�i zastaveném motoru, p�i�emž platí 

zákaz manipulace s otev�eným ohn�m a kou�ení v jeho blízkosti. Palivová nádrž 

nebude p�epl�ována a bude pevn� a t�sn� uzav�ena. Nádoby s palivem budou 

uskladn�ny ve stínu. P�ch bude skladován s prázdnou palivovou nádrží a p�i jeho 

odstavení z provozu bude uzav�en palivový ventil. 

• Obsluha nesmí sahat na horký tlumi�, válce motoru ani na žebra chladi�e. 

• P�i zhut�ování je nutné vést p�ch tak, aby patka narážela na p�du rovn�. 



�

�

�

• Je nutné seznámit �idi�e vozidla s výškou, hmotností stroje. Následn� se provede 

zápis do p�íkazu k jízd�, stanovení a zajišt�ní vhodné trasy, p�esun s nebezpe�ným 

nadm�rným nákladem odsouhlasit s dopravním inspektorátem Policie �R. 

3.11. Ru�ní ná�adí a elektrické ru�ní ná�adí 

• Ná�adí bude používáno jen takové, které je v �ádném technickém stavu a které je 

�ádn� kontrolované, podléhá pravidelným revizím, za což nese zodpov�dnost 

provozovatel. 

• Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s ná�adím a budou je používat 

pouze k ú�el�m, které jsou uvedeny v návodu na používání. 

• Pro venkovní �innosti budou používány pouze kabely k tomu ur�ené. 

• Ná�adí se nesmí nechat stát ve vod�. 

3.12. Mícha�ky 

• P�ed uvedením do provozu bude mícha�ka �ádn� ustavena a zajišt�na v horizontální 

poloze na rovný a tvrdý podklad. 

• Mícha�ka bude pln�na pouze p�i rotujícím bubnu. P�i ru�ním vhazování složek 

sm�si do mícha�ky je lopatou zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben 

mícha�ky není dovoleno �istit za chodu ná�adím nebo p�edm�ty drženými v ruce. 

Konce ru�ního ná�adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

• Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. P�i 

opravách, údržb� a �išt�ní mícha�ek vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpe�n� mechanicky zajišt�n v horní poloze 

�et�zem, hákem, vzp�rou nebo jiným ochranným prost�edkem. Vstupovat na 

konstrukci mícha�ky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od p�ívodu elektrické 

energie. 

• Je d�ležité dbát na to, aby buben mícha�ky nebyl p�et�žován. 

• Spoje odleh�ovat od tahu, prodlužovací š��ry p�ipojovat s ochranným vodi�em a 

nep�erušenou ochranou, ochranný vodi� musí být o n�co delší, aby p�i vytržení byl 

p�erušen jako poslední. 

• Bude zajišt�n pravidelný odborný dohled pov��eným elektriká�em (prohlídky, 

m��ení zemního odporu uzemn�ní; m��ení izola�ního odporu, m��ení 
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• Je nutné seznámit �idi�e vozidla s výškou, hmotností stroje. Následn� se provede 

zápis do p�íkazu k jízd�, stanovení a zajišt�ní vhodné trasy, p�esun s nebezpe�ným 

nadm�rným nákladem odsouhlasit s dopravním inspektorátem Policie �R. 

3.11. Ru�ní ná�adí a elektrické ru�ní ná�adí 

• Ná�adí bude používáno jen takové, které je v �ádném technickém stavu a které je 

�ádn� kontrolované, podléhá pravidelným revizím, za což nese zodpov�dnost 

provozovatel. 

• Pracovníci budou seznámeni se správnou manipulací s ná�adím a budou je používat 

pouze k ú�el�m, které jsou uvedeny v návodu na používání. 

• Pro venkovní �innosti budou používány pouze kabely k tomu ur�ené. 

• Ná�adí se nesmí nechat stát ve vod�. 

3.12. Mícha�ky 

• P�ed uvedením do provozu bude mícha�ka �ádn� ustavena a zajišt�na v horizontální 

poloze na rovný a tvrdý podklad. 

• Mícha�ka bude pln�na pouze p�i rotujícím bubnu. P�i ru�ním vhazování složek 

sm�si do mícha�ky je lopatou zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben 

mícha�ky není dovoleno �istit za chodu ná�adím nebo p�edm�ty drženými v ruce. 

Konce ru�ního ná�adí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

• Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. P�i 

opravách, údržb� a �išt�ní mícha�ek vybavených násypným košem je dovoleno 

vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpe�n� mechanicky zajišt�n v horní poloze 

�et�zem, hákem, vzp�rou nebo jiným ochranným prost�edkem. Vstupovat na 

konstrukci mícha�ky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od p�ívodu elektrické 

energie. 

• Je d�ležité dbát na to, aby buben mícha�ky nebyl p�et�žován. 

• Spoje odleh�ovat od tahu, prodlužovací š��ry p�ipojovat s ochranným vodi�em a 

nep�erušenou ochranou, ochranný vodi� musí být o n�co delší, aby p�i vytržení byl 

p�erušen jako poslední. 

• Bude zajišt�n pravidelný odborný dohled pov��eným elektriká�em (prohlídky, 

m��ení zemního odporu uzemn�ní; m��ení izola�ního odporu, m��ení 
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p�echodového odporu ochran. vodi�e, ov��ování funkce proudového chráni�e) a 

odstra�ování závad. 

3.13. Dopravní prost�edky pro p�epravu betonových sm�sí 

• P�ed jízdou, zejména po ukon�ení pln�ní nebo vyprazd�ování p�epravního 

výsypného za�ízení v p�epravní poloze, pop�ípad� je v této poloze v souladu 

s návodem k používání zajistí. 

• P�i p�ejímce a p�i ukládání sm�si bude vozidlo umíst�no na p�ehledném a 

dostate�n� únosném míst� bez p�ekážek, které by zt�žovaly manipulaci a pot�ebnou 

vizuální kontrolu. 

3.14. �erpadla sm�si a strojní omíta�ky 

• Potrubí, hadice, skluzné a vibra�ní žlaby, dopravníky a jiná za�ízení pro dopravu 

betonové sm�si musí být vedeny a zajišt�ny tak, aby nezp�sobily p�etížení nebo 

nadm�rné namáhání - nap�íklad lešení, bedn�ní, st�ny výkopu nebo konstruk�ních 

�ástí stavby. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl p�etlak uvnit� nádoby 

zrušen podle návodu k používání (nap�íklad odvzduš�ovacím ventilem). Vyúst�ní 

potrubí na �erpání sm�si musí být spolehliv� zajišt�no proti riziku zran�ní 

fyzických osob vlivem dynamických ú�ink� dopravované sm�si, aby bylo toto 

riziko minimalizováno. 

• P�i použití st�íkací pistole strojní omíta�ky má obsluha stabilní postavení. P�i 

strojním �erpání malty musí být zajišt�n vhodný zp�sob dorozumívání mezi 

fyzickými osobami, které provád�jí nanášení malty a obsluhou �erpadla. 

• Strojní za�ízení není dovoleno �istit a rozebírat pod tlakem. Pro dopravu sm�sí k 

�erpadlu musí být zajišt�n bezpe�ný p�íjezd nevyžadující složité a opakované 

couvání vozidel. P�i provozu �erpadel je zakázáno p�ehýbat hadice, manipulovat se 

spojkami a ru�n� p�emis�ovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 

vstupovat na konstrukci �erpadla a do nebezpe�ného prostoru u koncovky hadice. 

• Auto�erpadlo musí být umíst�no tak, aby obslužné místo bylo p�ehledné a v 

prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely p�ekážky zt�žující 

tuto manipulaci. P�i použití d�leného výložníku musí být auto�erpadlo umíst�no 

tak, aby jej nebylo nutno zbyte�n� p�emís�ovat a byla dodržena bezpe�ná 

vzdálenost od okraj� výkop�, podp�r lešení a jiných p�ekážek. Nikdo se nesmí 



�
��

�

zdržovat v pracovním prostoru výložníku auto�erpadla. Výložník auto�erpadla 

nelze používat ke zdvihání a p�emís�ování b�emen. Manipulace s rozvinutým 

výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být provád�na jen p�i 

zajišt�ní stability auto�erpadla skláp�cími a výsuvnými op�rami (stabilizátory) v 

souladu s návodem k používání. P�emis�ovat auto�erpadlo lze jen s výložníkem 

složeným v p�epravní poloze. 

3.15. Vibrátory 

• Délka pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo ru�n� ovládána, bude nejmén� 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého p�ívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže 

motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a �ástí vibrátoru drženou v ruce. 

• Pono�ení vibra�ní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhut�ovaného 

betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný h�ídel vibrátoru nesmí být 

ohýbán v oblouku o menším polom�ru, než je stanoveno v návodu k používání. 

• P�ed p�ipojením na sí� musí být spína� v nulové poloze. 

• P�i údržb� a opravách musí být vibrátor vždy odpojen od sít�. 

• Musí být dodrženy klidové bezpe�nostní p�estávky dle návodu k používání. 

• Pono�ení vibra�ní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení bude provád�no 

pouze za chodu vibrátoru. 

4. Práce související se stavební �inností 

4.1. Manipulace 

• Bezpe�ný p�ísun a odb�r materiálu bude zajišt�n v souladu s postupem prací. 

• Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p�ednostn�

v takové poloze, ve které bude zabudován. 

• Skladovací plochy budou rovné, odvodn�né a zpevn�né. 

• Místa kde bude docházet k vázání, odv�šování a manipulaci s materiálem budou 

bezpe�n� p�ístupná. 

• Jeden pracovník smí ru�n� p�enášet, nakládat nebo vykládat jenom b�emena do 50 

kg hmotnosti, pokud zvláštní p�edpisy nestanoví hodnotu nižší. 

• Je-li hmotnost b�emene v�tší než 50 kg provede ru�ní manipulaci pracovní �eta s 

p�íslušným po�tem pracovník�. 
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• Skladovací plochy budou rovné, odvodn�né a zpevn�né. 

• Je-li hmotnost b�emene v�tší, než by odpovídalo celkovému po�tu pracovník� �ety, 

a u b�emen nevhodných rozm�r� nebo tvar� je nutno p�i manipulaci s nimi použít 

mechaniza�ních prost�edk�. Tyto práce musí provád�t �eta pro tento ú�el 

vyškolená. 

• Odpov�dný pracovník, který �ídí manipulaci, je zejména povinen 

a) pou�it �leny pracovní �ety o pracovním postupu a o použití osobních ochranných 

pracovních prost�edk� a mechaniza�ních prost�edk� podle druhu a zp�sobu 

manipulace 

b)  upozornit na nebezpe�né úkony nebo místa p�i manipulaci, dbát na správný a 

bezpe�ný provoz mechaniza�ních prost�edk� používaných p�i manipulaci a na 

správné používání vázacích prost�edk�. 

• Ru�ní manipulace se provádí vždy s použitím pracovních pom�cek. Pracovní 

pom�cky (sochory, lyžiny, m�stky, vrátky, navijáky apod.) musí být náležit�

dimenzovány a v dobrém stavu, zakotveny proti sklouznutí nebo p�eklopení. 

Lyžiny nesm�jí mít v�tší sklon než 30° od vodorovné roviny. Nosníky lyžin musí 

být upevn�ny na dopravním prost�edku pomocí hák� nebo jiného upev�ovacího 

za�ízení. 

• Pracovník�m, kte�í se nepodílejí na manipulaci, je zakázáno zdržovat se na 

pracovišti, kde se manipulace provádí. 

5. Vrtné práce 

• Pro vrt nebo skupinu vrt� musí být zpracován pat�i�ný technologický postup, 

v kterém bude obsažena vlastní technologie práce, bezpe�nostní, protipožární, 

hygienická a další pot�ebná opat�ení. 

• V okamžiku výb�ru místa vrtu je nutné dbát na to, aby nebyla porušena povrchová 

a podzemní za�ízení, podzemní prostory a rozvody. Ochranu ve�ejných zájm� je 

nutno �ešit již v projektu stavby. 

• P�ed zahájením vrtných prací musí být pracovníci seznámeni s technologickým 

postupem, který musí být na pracovišti dodržen. 

• Ustavení vrtné soupravy a jejího p�íslušenství musí být provedeno tak, aby 

zajiš�ovalo bezpe�ný provoz. 
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• Z hlediska bezpe�nosti p�i provád�ní vrtných prací je nutné, aby odpov�dný 

pracovník zajistil bezpe�nostní okruh z d�vodu ohrožení pádem v�že nebo 

materiálu. Musí být vylou�en fyzický kontakt pracovník� s pohybujícími se 

nebezpe�nými �ástmi za�ízení. 

6. Betoná�ské práce 

• Všichni pracovníci budou používat vhodnou a nepoškozenou pracovní obuv. 

• Veškeré komunikace budou udržovány voln� pr�chozí, bez p�ekážek a zastav�ní 

stavebním materiálem, za�ízením a dalšími p�edm�ty s tím, že p�ípadné p�ekážky 

budou neprodlen� odstran�ny. 

• Musí být vylou�ena ch�ze osob po bezprost�edn� uložené výztuži do bedn�ní. 

• P�i betonáži bude zajišt�n bezpe�ný p�ístup ke všem pracovním míst�m. 

7. Železá�ské práce 

• bude kontrolováno dodržování používání ochranných pom�cek, kterými je v tomto 

p�ípad� pevná pracovní obuv s vyztuženou špi�kou. 

• Pro bezpe�nost je rovn�ž d�ležité, že bude pracovník udržovat volný manipula�ní 

prostor a uli�ky mezi výztuží a bude dodržovat po�ádek na pracovišti, odklízet a 

odstra�ovat odpad. 

• P�i sva�ování výztuže budou mít pracovníci manipulující se svá�e�kou ochranné 

pom�cky chránící jejich o�i, dále rukavice, pevnou obuv a neho�lavý od�v. Musí 

mít platný svá�e�ský pr�kaz a musí být vydáno povolení ke svá�ení. 

• Armatura základové desky bude dovážena po �ástech a na míst� bude vázána a 

kompletována. Stroje, které manipulují s armaturou musí fungovat tak, aby 

neohrožovaly osoby ukládáním materiál� nebo jeho pohybem. Stroje, které 

manipulují s armaturou, nesmí být p�et�žovány. Armutura musí být zajišt�na tak, 

aby neohrožovala bezpe�nost a zdraví. 

8. Železobetonové konstrukce (mikropiloty, základové konstrukce a základová 

deska) 

• Mikropiloty a deska budou provád�ny pod dohledem vedoucího pracovníka podle 

technologického p�edpisu a bezpe�nostních zásad. 
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• P�íprava sm�si na mikropiloty bude zhotovena v aktiva�ní mícha�ce p�ímo na 

stavb� a bude ihned použita. P�eprava betonu na základové konstrukce a 

železobetonovou desku bude zajišt�na autodomícháva�em z místa betonárky na 

staveništ�. Betonáž základových pas� a základové desky prob�hne pomocí 

�erpadla, �erpání mohou provád�t pouze osoby k tomuto úkolu proškolené a 

oprávn�né, beton bude ukládat z maximální výšky 1,5 m. Hutn�ní bude zajišt�no 

ru�ním ponorným vibrátorem. 
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ZÁV�R 

Výsledkem mé diplomové práce je stavebn� technologický projekt p�ístavby m�stského 

muzea v �eské T�ebové zam��ený p�edevším na zemní práce a mikropilotáž. 

Zpracovala jsem �asový a finan�ní plán výstavby v�etn� nasazení pracovník�, koncepci 

za�ízení staveništ�, technologické p�edpisy, kontrolní a zkušební plány, plán 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci (návrh opat�ení k �ešeným problematikám) a 

položkový rozpo�et. 
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