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Abstrakt 

 Cílem této bakalářské práce je stavebně - technologické řešení hrubé spodní 

stavby bytového domu na ulici Kovářská v Brně - Komárově. Hlavní náplní této práce 

je návrh pracovních postupů, strojní sestavy, položkového rozpočtu, harmonogramu 

výstavby, zařízení staveniště, kontrolního a zkušebního plánu a dopravními vztahy 

týkajících se stavby. 

Jedna z hlavních částí je řešení založení stavby pomocí technologie „bílá vana“, 

zároveň vypořádáním se s výstavbou v blízkosti centra města Brna. 

Klí čová slova 

Zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, záporové pažení, 

mikropiloty, beton, stavební jáma, hrubá spodní stavba, bílá vana  

  

  

Abstract 

 The aim of the bachelor thesis is construction - technological solutions rough 

substructure of residential house on the street Kovářská in Brno - Komarov. The main 

parts of work is proposal workflow, mechanical assemblies, itemized budget, the 

construction schedule, building equipment, inspection and test plan, transport relations 

of the construction site. 

 One of the main part is the foundation of the construction technology using 

"white bath", together with settlement development near of the Brno city center. 

Keywords 

Construction site equipment, technological prescription, inspection and test plan, braced 

timbering, micropiles, concrete, construction pit, rough substructure, white tank 
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ÚVOD 

 Tématem této bakalářské práce je hrubá spodní stavba bytového domu na ulici 

Kovářská v Brně - Komárově. Tento objekt jsem zvolil z důvodu velmi zajímavého 

založení. Stavební jáma je zajištěna pomocí záporového pažení. Jako zápory slouží 

ocelové profily, které jsou vetknuté do pilot. Další zajímavou částí spodní stavby tohoto 

objektu je systém „bílá vana“. S tímto systémem jsem se v průběhu studia téměř 

nesetkal a o to více zajímavé to pro mě je i s ohledem na další studium. 

 Pro zpracování bakalářské práce použiji programy, které pro mě jsou nové. Jsou 

to programy CONTEC a BUILDPOWER S. Prostředí těchto programů je pro mě zcela 

nové. 

 Cílem práce je zpracovat co nejefektivnější postup výstavby, aby výsledný 

výrobek dosahoval patřičné kvality. Půjde například o zpracování dopravních tras na 

místo staveniště. Stavba se nachází nedaleko centra města, tudíž je nutné znát okolí 

stavby a možné kritické body dopravy. Dalšími tématy, kterými se budu zabývat, je 

technologický předpis sytému „bílá vana“ a kontrolní a zkušební plány pro tento 

systém. V neposlední řadě rozpočet, harmonogram postupu prací, ochrana životního 

prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a objekty zařízení staveniště. 
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1.1 ZÁLADNÍ INFORMACE O STAVB Ě       

1.1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:            Bytový dům Kovářská 

Místo stavby:             Brno, Kovářská ulice 

Kat. území Brno - Komárov 

p.č. 1157/3  

Stavebník:   KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. 

    Vídeňská 15, 639 00 Brno 

    IČO: 494 36 589 

Projektant:   ATELIER  ZLÁMAL      

    Vídeňská 13, 639 00 Brno 

Ing. arch. Tomáš Zlámal, gen. Kadlece 11, 621 00 Brno 

    IČO: 187 77 538 DIČ: CZ 571213/2448 

Architektonické řešení: Ing. arch. Tomáš Zlámal 

Požární zpráva:  Ing. Lubomír Bauer 

ZTI:    Ing. Milan Váša 

Elektroinstalace:  Ing. Dušan Slaný 

Ústřední topení:  Ing. Jiří Kořínek 

VZT    DRAEK s.r.o  

Ing. Radim Drápal 

Statika:   HURYTA, s.r.o. 

Ing. Ladislav Huryta 

Stavební část:   Ing. František Kozubík 

1.1.2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

 Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním podzemním podlažím a sedmi 

nadzemními podlažími. V 1PP se nacházejí podzemní garáže. Nadzemní část objektu je 

tvaru L. 

 Objekt se nachází na ulici Kovářská mezi ulicemi Dornych a Plotní. Objekt je 

založen na železobetonové základové desce a základových pasech doplněných 

základovými patkami pod soustředěným zatížením od pilířů v prostoru garáží. Stěny a 



 

základová deska suterénu jsou zhotoveny z

„bílá vana“. [1] 

Obrázek 1: Situace stavby

1.1.3 ORIENTACE KE SV

 Orientace objektu je dána parcelou, na které dojde k

fasády je orientována na severozápadní

k sousední parcele, kterou vlastní investor je orientována na severovýchodní stranu, 

směrem k ulici Dornych. Dvorní 

světové straně. Na stran

z hlediska denního osv

OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE BUDOVY

Zastavěná plocha /prostor: 

Zastavěná plocha /prostor: 

4 

suterénu jsou zhotoveny z vodostavebního železobetonu v

: Situace stavby [1]   

ORIENTACE KE SV ĚTOVÝ M STRANÁM 

Orientace objektu je dána parcelou, na které dojde k výstavbě

fasády je orientována na severozápadní stranu do ulice Kovář

sousední parcele, kterou vlastní investor je orientována na severovýchodní stranu, 

ulici Dornych. Dvorní část objektu je situována smě

ě. Na straně jihozápadní se nachází štít sousedního objektu. 

z hlediska denního osvětlení navržena tak, aby odpovídala požadavk

OBJEMOVÉ A PROSTOROVÉ ÚDAJE BUDOVY  

ná plocha /prostor:  1. PP   778,8 m2/  

ná plocha /prostor:  1. NP   358,3 m2/   

vodostavebního železobetonu v systému 

 

výstavbě. Hlavní uliční část 

do ulice Kovářská. Strana fasády 

sousední parcele, kterou vlastní investor je orientována na severovýchodní stranu, 

ást objektu je situována směrem k jihovýchodní 

ít sousedního objektu. Novostavba je 

tlení navržena tak, aby odpovídala požadavkům platných norem. 

2239,25 m3 

1064,15 m3 
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Zastavěná plocha /prostor:  2. NP   348,8 m2/   1018,65 m3 

Zastavěná plocha /prostor:  3. NP   246,2 m2/    719,05 m3 

Zastavěná plocha /prostor:  4. NP   246,2 m2/    719,05 m3  

Zastavěná plocha /prostor:  5. NP   246,2 m2/    719,05 m3  

Zastavěná plocha /prostor:  6. NP   246,2 m2/    709,20 m3 

Zastavěná plocha /prostor:  7. NP   186,2 m2/    616,35 m3 

  

Obestavěný prostor:                                    7804,7 m3  

Počet parkovacích stání:     26 

Plocha komerční:     38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 

Počet bytů:        23 bytů 

1.1.4 ROZDĚLENÍ STAVBY 

Stavební objekty: 

SO-01  Vlastní objekt stavby   

SO-02   Přípojka vn 22 kV 

SO-03   Přípojka jednotné kanalizace 

SO-04  Přípojka vodovodu 

SO-05  Přípojka plynovodu 

SO-06  Přípojka Telefonica O2 

SO-07  Sadové úpravy 

 

Provozní soubory: 

PS-01  Výtah 

PS-02  Kotelna   

PS-03  Trafostanice 



6 

 

 

1.1.5 TECHNICKÉ PROVEDENÍ 

Zajištění stavební jámy: Zajištění stavební jámy bude provedeno pomocí záporového 

(tzv. berlínského) pažení. Zápory jsou navrženy z ocelových válcovaných nosníků 

vetknutých do pilot. Pažiny budou provedeny z dřevěných hranolů, které budou 

vkládány mezi ocelové profily a budou sloužit jako bednění pro suterénní obvodové 

stěny. Mezi osami 1 a 2 bude provedeno svahování v poměru 1:2, viz výkres. 

 Menší část stavební jámy je v prostoru štítové stěny sousedního stávajícího 

objektu zajištěna mikropilotami. Tím bude zároveň provedeno podchycení základu 

štítové stěny stávajícího objektu, nový základ podchytí i zemní tlak vyvozovaný 

zatížením podloží štítovou stěnou. [1] 

Základové konstrukce: Objekt je založen na plošných základech tvořených 

železobetonovou základovou deskou tl. 320 mm s patkami a pasy s náběhy. Základové 

konstrukce jsou navrženy v systému „bílá vana“. Všechny pracovní spáry jsou opatřeny 

těsnícími profily ILLICHMAN zaručující jejich vodonepropustnost. [1] 

Svislý nosný systém: Stěny 1.PP až 4.NP jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické tl. 200 a 250 mm. Stěna v ose 1 je navržena do 6.NP jako železobetonová 

monolitická betonovaná do tvarovek ztraceného bedění. Ostatní stěny jsou navrženy 

jako zděné z keramických bloků na cementovou maltu. Tloušťka jednotlivých stěn je 

patrná z výkresové dokumentace a to 175, 250 a 300 mm. Zděné stěny v 5.NP a 6.NP 

budou lokálně ztuženy železobetonovými pilíři, pilíře budou propojeny se zdivem 

výztuží vloženou do ložných spár. Předpokládá se betonáž pilířů po vyzdění stěny. 

 Součástí svislých nosných konstrukcí jsou i železobetonové sloupy. Sloupy jsou 

navrženy jako obdélníkové. Sloupy musí být prováděny bez pracovních spár. 

 Výtahová šachta a schodišťové a stropní desky jsou z monolitického 

železobetonu v celém rozsahu. [1] 

 Stropní konstrukce: Železobetonové tloušťky desek jsou navrženy 160, 200, 

250 a 280 mm. Součástí stropních desek jsou průvlaky polohované po obvodu 

konstrukce, které tvoří nadpraží okenním otvorům. Stropní desky v místě uložení na 
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výtahovou šachtu budou uloženy přes akustické prvky Schöck Tronsole, pro eliminaci 

otřesů od provozu výtahu. Součástí balkónových desek budou iso-nosníky. [1] 

Překlady: V obvodovém zdivu a zdivu tl. 240 mm jsou navrženy překlady Porotherm 

profilu 23,8x7 cm s vloženou tepelně - izolační vrstvou. [1] 

Schodiště: Schodišťová ramena a podesty jsou navrženy železobetonové monolitické. 

Stupně budou betonovány současně s železobetonovou deskou. Tloušťka schodišťových 

ramen a podest je navržena 160 mm. [1] 

Zastřešení: Střešní pláště budou v podobě ploché střechy. Skladba střechy je navržena 

s parotěsnou zábranou na bázi asfaltových pasů s kovovou vložkou. Spád bude vytvořen 

pomocí spádových klínů v tl. min. 240 mm v kombinaci extrudovaného polystyrenu se 

spádovými klíny z expandovaného polystyrenu. Střešní krytinu tvoří hydroizolační 

vrstva na bázi mPVC. Hydroizolační vrstva je položena na betonovou desku 

betonovanou ve spádu podle sklonu tepelně-izolační vrstvy. [1] 

1.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNÍ 

ÚZEMÍ 

 Parcela nebyla dosud nijak užívána. V minulosti zde rostlo několik stromů a 

křovin. V zadní části pozemku se nacházel dřevěný přístřešek a železobetonové panely.  

 V současné době je pozemek zbaven přístřešku, železobetonových panelů, 

křovin i stromů. Jako náhrada je navržena nová výsadba stromů s parkovou zelení a 

dětským hřištěm. 

1.3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 
 Zemní práce budou provedeny v zemině III. třídy těžitelnosti, v horních vrstvách 

se nacházejí antropogenní nánosy, významných mocností a jsou různorodého 

charakteru s obsahem přesunutých zemin, stavebního odpadu, průmyslového odpadu 

apod. Mohou se zde vyskytovat i původní základové konstrukce. 

 Z geomorfologického hlediska se jedná o plochou a mělkou aluviální nivu, která 

je společná řekám Svratce, Svitavě a Ponávce. Jedná se o okrajovou oblast Dyjsko-

svrateckého úvalu. 
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 Geologické podloží celé širší oblasti tvoří výhradně neogenní sedimenty, které 

jsou reprezentovány převážně vysoce plastickými šedomodrými jíly, tzv. Brněnskými 

tégly. Tyto zeminy náleží převážně do třídy F8-CH, ve svrchních polohách na styku 

s kvartérními sedimenty, rovněž do třídy F6-CI a F4-CS. Jejich konzistence je převážně 

pevná, pouze na styku s podzemní vodou tuhá až pevná. 

 Kvartérní pokryv je poměrně rozsáhlý a složený ze dvou odlišných typů. Na bázi 

je to terasa fluviálních štěrků, které mají různý stupeň zahlinění i ulehlosti. Většinou se 

jedná o třídy G2-GP a G3-GF, méně často i o třídu G4-GM. Ulehlost je v místě 

průzkumu většinou střední, v okolních archivních sondách byla zaznamenána i vysoká. 

Konzistence jemnozrnné výplně je většinou tuhá. Štěrky jsou zaoblené, což svědčí o 

delším transportu působením vodního toku a akumulaci v období pleistocénu. 

 Dalším typem jsou jílovito-prachové sedimenty s obsahem písků. Jedná se 

převážně o aluviální náplavy z doby holocénu, ve kterých se projevuje rozsáhlý 

sprašový pokryv v širším okolí. Konzistence těchto sedimentů se pohybuje od měkké až 

po téměř pevnou, podle uložení vzhledem k hloubce hladiny spodní vody. Z hlediska 

klasifikace se jedná o třídy F6-CI, F4-CS a F3-MS. 

 Významným horizontem v celé posuzované lokalitě jsou antropogenní nánosy, 

které dosahují významných mocností a jsou různorodého charakteru s obsahem 

přesunutých zemin, stavebního odpadu, průmyslového odpadu apod. Vesměs se jedná o 

materiály, které jsou málo ulehlé, nehomogenní a pro zakládání nevhodné. Z části se 

zde mohou vyskytovat i původní základové konstrukce. 

 V celé posuzované lokalitě je souvislý horizont podzemní vody, který je dán 

velmi propustnými fluviálními štěrkopísky, které jsou v celé mocnosti zvodnělé a tvoří 

zvodeň celé oblasti. Navíc jsou zřejmě přímo hydrogeologicky propojeny s blízkými 

vodotečemi, takže je z nich sycena přípobřežní infiltrací. V době provádění sondáže byla 

zjištěna ustálená hladina -3,9 m spíše v nižší úrovni oproti normálu. Podle archivních 

sond lze rozkmit hladiny uvažovat v absolutní úrovni 194,4 m až 195,2 m. 

 Podle provedených rozborů i podle archivních podkladů vykazuje podzemní 

voda slabou agresivitu vůči betonovým konstrukcím vlivem síranových iontů. 

Provedeným rozborem vzorku vody ze sondy V-1 bylo vodné prostředí hodnoceno 

stupněm XA1. [1] 
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1.4 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 

INRASTRUKTURU 

1.4.1 PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

 Veškeré inženýrské sítě se nacházejí pod komunikací na ulici Kovářská, zde se 

bude objekt napojovat k energiím. 

 Zásobování staveniště vodou bude zajištěno vybudováním vodovodní přípojky, 

která bude připojena na veřejný vodovod na ulici Kovářská. Vodovodní přípojka 

budovy bude provedena z HDPE DN 32 

 Z důvodu požadavku od správce elektrických energií bude v suterénu 

novostavby zbudována trafostanice. Staveniště bude napojeno na zdroj elektrické 

energie zajištěno pomocí kioskové trafostanice, která bude po dobu provedení vestavěné 

trafostanice uvnitř budovy pronajata. Trafostanice bude převádět vysoké napětí 22 kV 

na 400 a 240 V. 

 Kanalizační přípojka bude napojena do jednotné kanalizační stoky na ulici 

Kovářská. Přípojka bude tvořena z plastových trub DN 200. 

 Přípojka plynu bude napojena na nízkotlaký plynovod, který se nachází pod 

komunikací na ulici Kovářská. 

1.4.2 DOPRAVA NA STAVENIŠT Ě 

 Napojení dopravní obsluhy na staveniště bude z ulice Kovářská, která je 

jednosměrná ve směru z ulice Plotní na ulici Dornych. Hlavní doprava bude probíhat z 

ulice Plotní z městské části Brno - Komárov, popř. z druhého směru. Před pozemkem se 

nacházejí parkovací stání, jež budou po dobu výstavby zabrána pro snazší vjíždění a 

vyjíždění vozidel. Vedlejší parcela, která patří investorovi bude sloužit pro zařízení 

staveniště je oplocená a má vlastní bránu. Tato brána bude sloužit pro vjezd na 

staveniště. 
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1.5 PASPORTIZACE MÍSTA STAVBY 

 Před započetím veškerých prací bude řádně zhotovena pasportizace místa 

stavby, a to včetně objektů okolní zástavby. Bude pořízena fotodokumentace a popis 

okolí staveniště pro případné poruchy na sousedních objektech. 

1.6 STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI 

1.6.1 SITUACE DOPRAVNÍCH VZTAH Ů 

 Situace širších dopravních vztahů je řešena v kapitole č. 2 Situace dopravních 

vztahů a v příloze B.1 Situace širších dopravních vztahů. V této příloze jsou znázorněny 

dopravní trasy a popsány hlavní body zájmů. Situace dopravních vztahů v blízkosti 

staveniště jsou řešeny v příloze B.2 Situace dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 

1.6.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

 Technickou zprávou zařízení staveniště se více zabývám v kapitole č. 3 Návrh 

zařízení staveniště k technologické etapě hrubé spodní stavby v textové části a také v 

příloze B.3 Situace zařízení staveniště. V situaci zařízení staveniště je znázorněn vjezd a 

výjezd, umístění staveništních buněk, skladovací plochy, plocha pro otáčení vozidel, 

napojení na inženýrské sítě.  

1.6.3 TECHNOLOGICKÝ P ŘEDPIS 

 Z etapy hrubé spodní stavby byl vybrán technologický předpis na provádění 

systému „bílá vana“. Předpis je uveden v kapitole č. 4 Technologický předpis „bílá 

vana“. V této kapitole jsou rozebrány základní informace o prováděných pracích, dále 

popsána doprava a skladování materiálu, pracovní podmínky, personální obsazení, 

použité stroje s pomůcky a vlastní pracovní postup. 

1.6.4 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 

 Návrh strojní sestavy je zpracován v kapitole č. 5 Návrh strojní sestavy. V této 

kapitole jsou uvedeny stroje, které budou použity při realizaci etapy hrubé spodní 

stavby. V příloze B.5 Postup hloubení stavební jámy je znázorněn pohyb hlavních strojů 
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při zhotovování stavební jámy. Další přílohou je příloha č. 6 Průkaznost zvedacího 

mechanizmu 

1.6.5 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁNY 

 Pro tuto etapu byl vybrán kontrolní a zkušební plán „bílá vana“, který je řešen v 

kapitole č. 6 Kontrolní a zkušební plán „bílá vana“. Další kontrolní a zkušební plán je 

popsán v kapitole č. 7 Kontrolní a zkušební plán hydroizolace. 

1.6.6 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 

 V kapitole č. 8 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou řešena rizika při práci 

na hrubé spodní stavbě. V této kapitole jsou uvedena nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

1.6.7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

 Kapitola č. 9 Ochrana životního prostředí se zabývá ochranou životního 

prostředí a tříděním odpadu, který vznikne během realizace hrubé spodní stavby. V této 

kapitole byl použit zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů a 

nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 V kapitole je popsáno, jak bude probíhat nakládání se staveništním a 

komunálním odpadem, jeho třídění a způsob jakým bude odstraňován. 

1.6.8 SPOTŘEBA ENERGIÍ 

 V příloze B.4 Výpočet staveništních potřeb elektrické energie a vody je uvedena 

maximální spotřeba elektrické energie pro staveništní účely a spotřeba vody. Na základě 

těchto výpočtů byly určeny dimenze staveništních přípojek. 

1.6.9 POLOŽKOVÝ ROZPO ČET 

 V programu BUILDPOWER S byl vytvořen položkový rozpočet pro stavebně 

technologickou etapu hrubé spodní stavby. Rozpočet je uveden v příloze B.7 Položkový 
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rozpočet s výkazem výměr. Součástí práce v tomto programu je vytvoření přílohy B.9 

Limitky potřeb - stroje, materiály, pracovníci. 

1.6.10  ČASOVÝ PLÁN 

 Pro tvorbu časového plánu byl použit program CONTEC. V tomto programu je 

zpracován řádkový harmonogram hrubé spodní stavby. K časovému plánu je vytvořena 

příloha B.10 Graf potřeby pracovníků. 
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2.1 SIUTACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI 

VZTAHY 

 Místo, kde se bude nacházet novostavba bytového domu, leží v centru města 

Brna nedaleko autobusového nádraží Zvonařka, v městské části Brno - Komárov na 

ulici Kovářská 12.  

2.1.1 DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI 

 Betonová směs bude dopravována z nedaleké betonárny Cemex na ulici Masná v 

Brně. Vzdálenost betonárny od staveniště je 1 km, což v provozu znamená asi 5 minut 

jízdy. 

 Řešení dopravní trasy je více řešeno v příloze B.1 Situace širších dopravních 

vztahů. 

2.1.2 DOPRAVA PILOTOVACÍ SOUPRAVY 

 Vrtná souprava pro hloubení pilot bude přivezena z obce Popůvky, kde sídlí 

firma Liebherr.  

 Řešení dopravní trasy je více řešeno v příloze B.1 Situace širších dopravních 

vztahů. 

2.1.3 DOPRAVA OCELOVÝCH I PROFIL Ů A VÝZTUŽE 

 Ocelové profily na provedení záporového pažení a betonářská výztuž budou 

dopravovány ze skladu firmy Ferona na ulici Vídeňská v městské části Brno - Štýřice. 

Vzdálenost skladu od staveniště je 3,5 km. 

 Řešení dopravní trasy je více řešeno v příloze B.1 Situace širších dopravních 

vztahů. 

2.1.4 DOPRAVA ZEMINY NA SKLÁDKU 

 Pro uložení vykopané zeminy jsem vybral nejbližší dostupnou skládku pískovny 

v Brně - Černovicích, která je vzdálena 3 km od místa stavby. 
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Řešení dopravní trasy je více řešeno v příloze B.1 Situace širších dopravních vztahů. 

2.1.5 DOPRAVA SYSTÉMOVÉHO BEDNĚNÍ DOKA 

 Systémové bednění DOKA bude dopravováno z městské části Brno - Horní 

Heršpice, konkrétně z ulice Kšírova. Celková vzdálenost dopravy na místo stavby je  

3,7 km. 

Řešení dopravní trasy je více řešeno v příloze B.1 Situace širších dopravních vztahů. 

2.2 SIUTACE STAVBY S DOPRAVNÍMI VZTAHY V 

BLÍZKOSTI STAVENIŠT Ě 

 Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti stavby a dopravy bude v ulici Kovářská 

snížena rychlost z 50 km/h na 30 km/h a zřízena dopravní značka upozorňující na vjezd 

a výjezd vozidel ze stavby. Na chodníku bude z důvodu bezpečnosti chodců umístěna 

dopravní značka upozorňující na stavbu s cedulí pro přechod na vedlejší chodník. 

Mobilní oplocení bude opařeno světelnou signalizací pro dostatečnou viditelnost i ve 

večerních hodinách. 

 Schéma dopravních vztahů v blízkosti staveniště je v příloze B.2 Situace 

dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 
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3.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVENIŠTI 

 Staveniště se rozkládá na stavební parcele č. 1157/3 a 11157/9 o celkové ploše 

1397 m2 ve vlastnictví investora. Pro zařízení staveniště budou použity sousední parcely 

č. 1161, 1162/1, 1162/2, 1162/3, 1162/4, 1162/5, 1162/6, 1162/7, 1162/8, 1162/9, 

1162/10, 1162/11 o celkové ploše 649 m2, které patří investorovi stavby. Celková 

plocha staveniště je 1397 + 649 = 2046 m2. Vjezd na staveniště bude z ulice Kovářská, 

která je jednosměrná z ulice Plotní na ulici Dornych. Před staveništěm budou pro snazší 

vjezd a výjezd vozidel zabrány parkovací stání. Bližší řešení je v příloze B.2 Situace 

dopravních vztahů v blízkosti staveniště.  

Parcely zařízení staveniště jsou oploceny a opatřeny vjezdovou bránou, která má šířku 

3,5 m. Tato brána bude uzamykatelná. Oplocení pozemku stavby bude pomocí 

mobilního oplocení City z trapézového plechu o výšce 2 m. Celková délka mobilního 

oplocení bude 22 m. 

3.2 DOPRAVA 

3.2.1 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

 Mimostaveništní doprava je více řešena v kapitole č.2 Situace dopravních 

vztahů, v příloze B.1 Situace širších dopravních vztahů a v příloze B.2 situace 

dopravních vztahů v blízkosti staveniště. 

3.2.2 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

 Pro vertikální dopravu částí etapy hrubé spodní stavby bude sloužit autojeřáb 

AD 30 na podvozku Tatra. Doprava betonové směsi bude probíhat pomocí autočerpadla 

Schwing S 42 SX 

3.3 ZDROJE ENERGIÍ 

3.3.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

 Připojení k síti elektrické energie bude provedeno přípojkou vysokého napětí, 

která bude přivedena k budově. Na tuto přípojku se bude napojovat také zařízení 
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staveniště a to pomocí pronajaté kioskové trafostanice, která bude transformovat vysoké 

napětí o hodnotě 22 kV na nízké napětí 400 V a 200 V. 

 Trasy vedení elektrické energie jsou vyznačeny ve výkrese zařízení staveniště 

viz příloha B.3 Situace zařízení staveniště. 

3.3.2 ROZVOD VODY 

 Napojení staveniště na rozvod vody bude přes vodoměrnou šachtu. Z šachty 

povede plastová hadice DN 25. Dimenze staveništní přípojky vody byla stanovena na 

základě výpočtu v příloze B.4 Spotřeba energií. Staveništní přípojka vody povede k 

sanitární buňce a dále bude využita pro ošetřování betonu. 

3.3.3  KANALIZACE 

 Na staveništi bude umístěna jedna mobilní toaleta TOITOI FRESH o objemu 

fekální nádrže 250 l. Vzhledem k tomu, že se na ulici Kovářská nenachází oddílná 

kanalizace, bude zřízena kanalizace jednotná. Staveništní přípojka jednotné kanalizace 

bude vedena od hygienických kontejnerů. Průměr potrubí kanalizace bude 110 mm. 

Vedení jednotné kanalizace je znázorněno v příloze B.3 Situace zařízení staveniště. 

3.3.4 PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 

 Objekt bude napojen na nízkotlaké plynovodní vedení. Na staveništi nebude 

nijak využíván plyn, z tohoto důvodu nebude zřízena staveništní přípojka. 

3.3.5 PŘELOŽKA SLOUPU VE ŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

 Před započetím prací bude provedena přeložka sloupu veřejného osvětlení, který 

se nachází před pozemkem novostavby. Přeložka bude provedena za účasti společnosti 

Technické sítě Brno. Sloup bude přeložen o 4 m směrem k ulici Dornych. 

3.4 OBJEKTY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

3.4.1 PLOCHY A OBJEKTY STAVENIŠT Ě 

3.4.1.1 PROVOZNÍ 

- Kancelářský kontejner CONTAINEX BM 20' - 1 ks 
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- Stávající garáže sloužící jako uzamykatelný sklad - 2 ks 

- Mobilní oplocení staveniště 

- Panelová plocha pro očištění vozidel od zeminy znečištěné provozními kapalinami o 

ploše 24 m2 (4 panely 2 x 3 m) 

- Panelová plocha sloužící jako skládka o ploše 60 m2 (10 panelů 2 x 3 m) 

- Zpevněná plocha pro vjezd a otáčení vozidel - recyklát 

- Kontejnery na tříděný odpad - 3 ks 

- Staveništní přípojky:  

 Vodovodní přípojka DN 25 

 Přípojka kioskové trafostanice 

 Kanalizační přípojka 

3.4.1.2 VÝROBNÍ 

 Na technologické etapě hrubé spodní stavby bytového domu se nenacházejí 

výrobní soubory zařízení staveniště. 

3.4.1.3 SOCILÁNÍ 

- Sanitární kontejner CONTAINEX BM 20' - 1 ks 

- Šatnový kontejner CONTAINEX BM 20' - 2 ks 

- Mobilní WC TOI TOI FRESH - 1 ks 

3.4.2 OCHRANA STAVENIŠT Ě 

 Z důvodu ochrany kolemjdoucích osob a ochrany staveniště a osob na něm 

pracujících, bude zřízeno oplocení staveniště mobilním oplocením CITY výšky 2 m. 

Toto oplocení bude po konci výstavby odstraněno. Pozemek, na kterém se nachází 

zařízení staveniště, je oploceno stávajícím plotem výšky 1,5 m. Součástí tohoto plotu je 

uzamykatelná brána, která bude bránit vstupu nepovolaných osob. 



 

3.4.3 ZNAČENÍ STAVENIŠT

 Na oplocení, ze strany chodníku, bude osazena sv

na oplocení značení o probíhající výstavb

upozornění na možnost úrazu. Na p

vjezd a výjezd vozidel ze stavby.

  Obrázek 

   

3.4.4 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PR

 Na staveništi budou po celou dobu výstavby umí

odpad. Nakládání s odpady ze stavby

odpadech. Stavba je navržena tak, aby nedocházelo

nebo jiných provozních látek. Jednotlivé body jsou rozebrány 

Ochrana životního prost

3.4.5 BUŇKY ZA Ř

 Pro zařízení staveništ

nacházet na prokladcích na terénu a další dva budou osazeny na n

20 

ČENÍ STAVENIŠTĚ 

Na oplocení, ze strany chodníku, bude osazena světelná signalizace. Dále bude 

čení o probíhající výstavbě, zákazu vstupu nepovolaným osobám a 

ní na možnost úrazu. Na přilehlé komunikaci bude znač

vjezd a výjezd vozidel ze stavby. 

Obrázek 2: Značky upozorňující na staveniště [2] 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PR OSTŘEDÍ 

Na staveništi budou po celou dobu výstavby umístěny 3 

. Nakládání s odpady ze stavby se řídí přílohou vyhlášky 

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k nadměrnému úniku toxických 

nebo jiných provozních látek. Jednotlivé body jsou rozebrány a zat

Ochrana životního prostředí. 

ŇKY ZA ŘÍZENÍ STAVE NIŠTĚ 

řízení staveniště budou použity celkem čtyři kontejnery

nacházet na prokladcích na terénu a další dva budou osazeny na n

ětelná signalizace. Dále bude 

, zákazu vstupu nepovolaným osobám a 

unikaci bude značka upozorňující na 

 

 kontejnery na tříděný 

ílohou vyhlášky č. 185/2001 Sb. o 

ěrnému úniku toxických 

a zatříděny v kapitole 

č ři kontejnery, dva se budou 

nacházet na prokladcích na terénu a další dva budou osazeny na ně. Jeden kontejner 
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bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, umístěn na terénu tak, aby měl 

stavbyvedoucí možnost sledovat dění na staveništi. Kontejner s umývárnou bude uložen 

na terénu vedle buňky stavbyvedoucího. V horních buňkách se budou nacházet šatny 

pro pracovníky na stavbě s uzamykatelnými skříněmi, stolem a židlemi. Pro přístup do 

horních buněk bude zbudováno schodiště. Všechny kontejnery budou umístěny v rohu 

pozemku zařízení staveniště u ulice Kovářská a staveniště. 

 Kontejnery budou na stavbu přivezeny nákladním automobilem valníkového 

typu a složeny hydraulickou rukou, kterou je vozidlo opatřeno. Umístění stavebních 

kontejnerů je zřejmé z přílohy B.3 Situace zařízení staveniště. 

3.4.5.1 NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍT Ě 

 Veškeré buňky budou napojeny na elektrickou energii, která bude přiváděna z 

kioskové trafostanice nacházející se mezi buňkami a staveništěm. Odpadní potrubí bude 

odvedeno do jednotné kanalizace promocí staveništní přípojky. 

3.4.5.2 INFORMACE O BU ŇKÁCH A DALŠÍM ZA ŘÍZENÍ 

OBYTNÝ KONTEJNER CONTAINEX BM 20': 

 „Jedná se o kancelářský kontejner s minerální vlnou. Každý jednotlivý kontejner musí 

být usazen na základ připravený ze strany stavby s minimálně 6 dosedacími body. 

Jednotlivé kontejnery mohou být smontovány buď vedle sebe, za sebou nebo nad sebou s 

přihlédnutím k instalačním pokynům a max. užitečným zatížením. [3] 
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  Obrázek 3: Schéma kontejneru BM 20' [3] 

    

Venkovní rozměry: D/Š/V 6055 x 2435 x 2591 mm  

Izolace: minerální vlna  

Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace  

Vnitřní obložení: potahovaná dřevotřísková deska (dekor – světlý dub)  

Základní vybavení: 1 x venkovní dveře 875 x 2000 mm z oboustranně pozinkovaných a 

lakovaných plechů  

2 x plastové okno 945 x 1200 mm s izolačním prosklením a integrovanými roletami z 

PVC  

1 x 2 kW topení  

Hmotnost: 1950 kg [3] 

TECHNICKÝ POPIS:  

PODLAHA  

Rámová konstrukce: ze svařovaných profilů válcovaných za studena, tloušťka 2,5/3 mm.  

Izolace: minerální vlna tl. 60 mm, podlahový rám: 0,6 mm silné, pozinkované plechy.  
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Podlaha: podlahová deska: dřevotřísková deska tl. 22 mm, podlahová krytina: 

umělohmotná podlahová krytina tl. 1,5 mm (pásy svařené). [3] 

STŘECHA  

Rámová konstrukce: ze svařovaných profilů válcovaných za studena, tloušťka 3 mm.  

Krytí: pozinkovaný ocelový plech s dvojitým přehybem, tloušťka 0,60 mm.  

Izolace: minerální vlna tl. 100 mm.  

Stropní obložení: potahovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm (dekor bílý).  

Přípojka CEE: zvenku zapuštěné na čelní straně střešního rámu. [3] 

RÁMOVÉ SLOUPY  

Za studena válcované profily 4 mm silné. Jakost oceli S275JR+AR (St 44). 

Sešroubováno s rámem podlahy a střechy. [3] 

STĚNOVÉ ELEMENTY  

Tloušťka stěny: 70 mm  

Vnější obložení: profilovaný pozinkovaný a lakovaný plech tl. 0,60 mm  

Izolace: minerální vlna tl. 60 mm  

Vnitřní obložení: potahovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, dekor: světlý dub [3] 

ELEKTROINSTALACE  

Model: pod omítkou IP20  

Přípojka: zapuštěné vnější napojení CEE zástrčka/zásuvka  

Napětí: 400V/5-pólové/32 A  

Chránění: ochranný jistič FI 40 A/0,03 A, 4-pólový (400 V)  

Rozvodová skříň: rozvodová skříň AP, jednořadová/dvouřadová  

Elektrické obvody: světlo – jistič LS 10 A, 2-pólový (3 x 1,5 mm2)  

topení – jistič LS 13 A, 2-pólový (3 x 1,5 mm2)  

zásuvka – jistič LS 13 A, 2-pólový (3 x 2,5 mm2)  

Zásuvka: 2 x dvojitá zásuvka  

Osvětlení: světelné spínače  

2 x dvojité svítidlo s krycí vanou a zářivkami 2 x 36 W [3] 

TEPELNÁ IZOLACE  

Střecha (100 mm) U = 0,359 W/m2K  

Stěnový element (60 mm) U = 0,574 W/m2K  

Podlaha (60 mm) U = 0,548 W/m2K  

Okna (4/16/4 mm) U = 2,90 W/m2K  



 

Vnější dveře (polystyren 40 mm) U = 1,40 W/m2K 

UŽITEČNÁ ZATÍŽENÍ 

Zatížení podlahy: nejvyšší p

Zatížení sněhem: nejvyšší p

Zatížení tlakem větru: 90 km/h

USAZENÍ, MONTÁŽ 

Každý jednotlivý kontejner musí být usazen na základ p

minimálně 6 dosedacími body. Nejmenší dosedací plocha základu 

třeba ji ale přizpů

zohledněním jakosti pů

  Obrázek 
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e (polystyren 40 mm) U = 1,40 W/m2K [3] 

NÁ ZATÍŽENÍ  

Zatížení podlahy: nejvyšší přípustné užitné zatížení 2,0 kN/m2 (200 kg/m2) 

hem: nejvyšší přípustné užitné zatížení 1,0 kN/m2 (100 kg/m2) 

ětru: 90 km/h [25 m/s] – kategorie území III [3] 

USAZENÍ, MONTÁŽ  

Každý jednotlivý kontejner musí být usazen na základ připravený ze strany stavby s 

 6 dosedacími body. Nejmenší dosedací plocha základu 

řizpůsobit místním poměrům, normám a hloubce promrzn

ním jakosti půdy a maximálních zatížení. [3] 

Obrázek 4: Schéma základu pro uložení kontejneru 

ípustné užitné zatížení 2,0 kN/m2 (200 kg/m2)  

ípustné užitné zatížení 1,0 kN/m2 (100 kg/m2)  

 

ipravený ze strany stavby s 

 6 dosedacími body. Nejmenší dosedací plocha základu činí 20 x 20 cm, je 

m, normám a hloubce promrznutí se 

 

 [3] 



 

   

SANITÁRNÍ KONTEJNER CONTAINEX BM 20'

 „Vnější rozměry kontejner

tohoto systému. Skládají se ze stabilní rámové konstrukce a vým

elementů. [3] 

  Obrázek 

Venkovní rozměry: D/Š/V 6055 x 2435 x 2591 mm 

Izolace: polyuretanová 

Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace 

Vnitřní obložení: pozinkovaný plech tl. 0,5 mm (dekor 

Základní vybavení: 1 x venkovní d

lakovaných plechů  

3 x plastové okno 652 x 714 mm s izola

PVC (ornamentní zasklení) 

1 x vnitřní mezistěna s vnit

2 x 2 kW topení  
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SANITÁRNÍ KONTEJNER CONTAINEX BM 20'  

y kontejnerů odpovídají normě ISO a disponují tak mnoha výhodami 

tohoto systému. Skládají se ze stabilní rámové konstrukce a vým

Obrázek 5: Schéma sanitárního kontejneru BM 20' 

ěry: D/Š/V 6055 x 2435 x 2591 mm  

Izolace: polyuretanová  

Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace  

ní obložení: pozinkovaný plech tl. 0,5 mm (dekor – bílý)  

Základní vybavení: 1 x venkovní dveře 875 x 2000 mm z oboustrann

3 x plastové okno 652 x 714 mm s izolačním prosklením a integrovanými roletami z 

PVC (ornamentní zasklení)  

ěna s vnitřními dveřmi 875 x 2000 mm  

 ISO a disponují tak mnoha výhodami 

tohoto systému. Skládají se ze stabilní rámové konstrukce a výměnných stěnových 

 

ru BM 20' [3] 

e 875 x 2000 mm z oboustranně pozinkovaných a 

ním prosklením a integrovanými roletami z 
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Segment sprcha: 2 x sprchovací kabina  

1 x elektrický boiler 300 l  

4 x keramické umyvadlo  

Segment WC: 2 x toaletní kabina se záchodovou mísou a vnitřními dveřmi  

2 x držák toaletního papíru  

2 x pisoár  

1 x keramické umyvadlo  

Hmotnost: 2450 kg [3] 

TECHNICKÝ POPIS:  

PODLAHA  

Rámová konstrukce: ze svařovaných profilů válcovaných za studena, tloušťka 2,5/3 mm.  

Izolace: minerální vlna tl. 60 mm, podlahový rám: 0,6 mm silné, pozinkované plechy.  

Podlaha: podlahová deska: cementotřísková deska tl. 20 mm, podlahová krytina: 

umělohmotná nopková podlahová krytina tl. 1,1 + 0,2 mm (pásy svařené). [3] 

STŘECHA  

Rámová konstrukce: ze svařovaných profilů válcovaných za studena, tloušťka 3 mm.  

Krytí: pozinkovaný ocelový plech s dvojitým přehybem, tloušťka 0,60 mm.  

Izolace: minerální vlna tl. 100 mm.  

Stropní obložení: sádrokartonové desky s plechem tl. 10 mm (barva bílá).  

Přípojka CEE: zvenku zapuštěné na čelní straně střešního rámu. [3] 

RÁMOVÉ SLOUPY  

Za studena válcované profily 4 mm silné. Jakost oceli S275JR+AR (St 44). 

Sešroubováno s rámem podlahy a střechy. [3] 

STĚNOVÉ ELEMENTY  

Tloušťka stěny: 60 mm  

Vnější obložení: profilovaný pozinkovaný a lakovaný plech tl. 0,60 mm  

Izolace: polyuretanová izolace tl. 60 mm  

Vnitřní obložení: pozinkovaný plech tl 0,5 mm, dekor: bílý [3] 

DĚLÍCÍ STĚNY  

Rám: dřevěné rámy s kartonovou voštinou, tl. 60 mm  

Oboustranné obložení: potažení plech tl. 0,5 mm, barva bílá [3] 

ELEKTROINSTALACE  

Model: pod omítkou IP44  
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Přípojka: zapuštěné vnější napojení CEE zástrčka/zásuvka  

Napětí: 400V/5-pólové/32 A  

Chránění: ochranný jistič FI 40 A/0,03 A, 4-pólový (400 V)  

Rozvodová skříň: rozvodová skříň AP, jednořadová/dvouřadová FR  

Elektrické obvody: světlo – jistič LS 10 A, 2-pólový (3 x 1,5 mm2)  

topení – jistič LS 13 A, 2-pólový (3 x 1,5 mm2)  

zásuvka – jistič LS 13 A, 2-pólový (3 x 2,5 mm2)  

Zásuvka: 3 x jednoduchá zásuvka  

Osvětlení: světelné spínače  

2 x světlo s jednou zářivkou a krytem 1 x 36 W [3] 

TEPELNÁ IZOLACE  

Střecha (100 mm) U = 0,359 W/m2K  

Stěnový element (60 mm) U = 0,380 W/m2K  

Podlaha (60 mm) U = 0,548 W/m2K  

Okna (4/16/4 mm) U = 2,90 W/m2K  

Vnější dveře (polystyren 40 mm) U = 1,40 W/m2K [3] 

UŽITEČNÁ ZATÍŽENÍ  

Zatížení podlahy: nejvyšší přípustné užitné zatížení 2,0 kN/m2 (200 kg/m2)  

Zatížení sněhem: nejvyšší přípustné užitné zatížení 1,0 kN/m2 (100 kg/m2)  

Zatížení tlakem větru: 90 km/h [25 m/s] – kategorie území III [3] 

USAZENÍ, MONTÁŽ  

 Každý jednotlivý kontejner musí být usazen na základ připravený ze strany 

stavby s minimálně 6 dosedacími body. Nejmenší dosedací plocha základu činí 20 x 20 

cm, je třeba ji ale přizpůsobit místním poměrům, normám a hloubce promrznutí se 

zohledněním jakosti půdy a maximálních zatížení.  

 Manipulace se provádí vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem, kdy úhel mezi 

zvedacím lanem a horizontálou musí činit nejméně 60°.“ [3] 

KISKOVÁ TRAFOSTANICE LAHMEYER-COMPACTSTATION TYP LC S-E.6 

/ LCS-E.7 

 Kiosková trafostanice bude sloužit jako zdroj elektrické energie pro zařízení 

staveniště do doby zbudování trafostanice uvnitř objektu. Do kioskové trafostanice bude 

napojeno napětí 22 kV, které bude převáděno na 400 V a 240 V. Trafostanice bude 
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umístěna mezi buňkou sloužící jako umývárna a místem stavby. Rozměry trafostanic 

jsou 1250 x 900 x 1650 mm. 

 

Obrázek 6: Kiosková trafostanice Lahmeyer-Compactstation Typ LCS-E.6 / LCS-E.7 [4] 

MOBILNÍ TOALETA TOITOI FRESH 

 TOI TOI FRESH s dvojitým větráním fekálního tanku. Kabina najde své místo 

jednak na stavbě, ale i při krátkodobých akcích. 

 Ke každé toaletní kabině patří pravidelný a kvalitní servis, zabezpečený 

personálem firmy TOI TOI. 

Kabinu TOI TOI Fresh lze vybavit též zařízením na mytí rukou. 

Vybavení TOITOI Fresh: 

- fekální nádrž (250 litrů) 

- dvojité odvětrávání 

- pisoár 

- držák toaletního papíru 

- oboustranný uzamykací mechanismus 

- jeřábová oka (zkušební protokol) 

- ukazatel na dveřích ženy/muži 

- zrcadlo 

- háček na oděvy 
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Zvláštní vybavení: 

- zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 

- zásobník papírových ručníků 

- dávkovač tekutého mýdla 

- WC lze dovybavit osvětlením 

Technická data: 

- šířka: 120 cm 

- hloubka: 120 cm 

- výška: 230 cm 

- hmotnost: 82 kg [5] 

 

 Obrázek 7: Mobilní toaleta TOITOI FRESH [5] 
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MOBILNÍ OPLOCENÍ CITY 

Technická data: 

rám:    horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 

výplň rámu:   kovový trapézový plech 

průměr trubky:  42 mm vertikálně 

rozměr pole:   2 160 x 2 070 mm 

hmotnost:   38,5 kg [5] 

 

Obrázek 8: Neprůhledný mobilní plot CITY [5] 

KONTEJNERY NA T ŘÍDĚNÝ ODPAD 

- Velmi pevná konstrukce  

- Plné boky z plechu o síle 3mm. 

- Manipulace s kontejnery, buď pomocí vysokozdvižného vozíku, nebo pomocí jeřábu. 

- Odjištění dna lze provést pomocí lanka přímo z kabiny vysokozdvižného vozíku. 

  

 Obrázek 9: Kontejner na tříděný odpad [6] 
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Tabulka 1: Rozměry kontejneru na tříděný odpad [6] 

Název kontejneru Délka A 
(mm) 

Šířka B 
(mm) 

Výška C 
(mm) 

Kapacita 
(litry) 

Kapacita 
(kg) 

Hmotnost 
(kg) 

Kontejner s výklopným 
dnem a plnými boky 

1350 vnitřní  
1500 vnější 

1000 vnitřní  
1080 vnější 

1100 vnitřní  
1320 vnější 

1500 800 190 

3.4.6 VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH O BJEKT Ů 

 Na východ od pozemku staveniště se nachází parcela patřící investorovi, na níž 

leží dvě garáže. Garáže se nacházejí v rohu pozemku na východní straně. Tyto garáže 

budou zachovány a po dobu výstavby využity jako uzamykatelné sklady. Celková 

plocha těchto garáží je 30 m2. 

3.4.7 PRACOVNÍ DOBA 

 Pracovní doba na stavbě je stanovena od pondělí do pátku v hodinách 8:00 -

17:00. Do této doby je již započítána pauza na oběd. Pracovní doba je stanovena tak, 

aby hluk, prach a další negativní vlivy nezatěžovaly okolí. 

3.4.8 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

 Telefonní čísla budou vyvěšena na buňce stavbyvedoucího na viditelném místě 

pro případ okamžitého použití. 

Tísňová volání: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání     112 

Hasiči          150 

Záchranná služba        155 

Městská policie        156 

Policie ČR         158 

První pomoc: 

Dětská nemocnice Brno, Černopolní 9    532 234 935 

Úrazová nemocnice, Ponávka 6, Brno     545 538 111 

Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště 47   545 525 811 
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Plyn          545 211 809 

Voda          543 212 537 

Elektřina         840 111 222 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 

4.1.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:            Bytový dům Kovářská 

 

Místo stavby:             Brno, Kovářská ulice 

Kat. území Brno - Komárov 

p.č. 1157/3  

 

Stavebník:   KALÁB - stavební firma, spol. s r.o. 

    Vídeňská 15, 639 00 Brno 

    IČO: 494 36 589 

 

Projektant:   ATELIER ZLÁMAL      

    Vídeňská 13, 639 00 Brno 

Ing. arch. Tomáš Zlámal, gen. Kadlece 11, 621 00 Brno 

    IČO: 187 77 538 DIČ: CZ 571213/2448 

 

Obestavěný prostor:                                    7804,7 m3  

Počet parkovacích stání:     26 

Plocha komerční:     38 m2 + soc. zázemí 6,8m2 

Počet bytů:        23 bytů 

4.1.2 CHARAKTERISTIKA STAVBY 

 Jedná se o novostavbu bytového domu s jedním podzemním podlažím a sedmi 

nadzemními podlažími. V 1PP se nacházejí podzemní garáže. Nadzemní část objektu je 

tvaru L. Objekt se nachází na ulici Kovářská mezi ulicemi Dornych a Plotní.  

 Objekt je založen na železobetonové základové desce a základových pasech 

doplněných patkami pod soustředěným zatížením pod pilíři v prostoru garáží. Stěny 

suterénu jsou zhotoveny z vodostavebního železobetonu v systému „bílá vana“. 
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 Stěny 1.PP až 4.NP jsou navrženy jako železobetonové monolitické tl. 200 a 250 

mm. Stěna v ose 1 je navržena do 6.NP jako železobetonová monolitická, betonovaná 

do tvarovek ztraceného bednění. [1] 

4.1.3 OBECNÉ INFORMACE O PROVÁD ĚNÉ ČÁSTI 

 Spodní stavba objektu je navržena monolitická. Část základových pasů a patek 

bude z prostého betonu. Na nich bude vytvořena železobetonová základová deska tl.320 

mm. Pod základovou deskou bude celoplošně vytvořena vrstva podkladního betonu 

C8/10 z důvodu ochrany výztuže. Obvodové stěny spodní stavby jsou navrženy 

monolitické železobetonové z vodostavebního betonu. Spojením ŽB desky a 

obvodových stěny spodní stavby vznikne celek „bílá vana“. Pro vytvoření tvaru 

konstrukcí bude použito systémové bednění DOKA. 

4.2 MATERIÁLY 

4.2.1 VÝPIS MATERIÁL Ů 

Zemina pro podsyp nájezdu: 45 m3 po zhutnění 

 nakypření 45 x 1,3 = 58,5 m3  

 Počet jízd automobilu - 58,5 / 6 = 10  

Štěrkopískový podsyp: 0-32 mm - 11,1 m3 

 Počet jízd automobilu - 11,1 / 6 = 2 

Beton: 

C 20/25:- základové pasy - 130,64 m3 

   - základové patky - 24,53 m3 

  - Celkem C 20/25 = 155,17 m3 

C 8/10: -podkladní beton - 65,5 m3 

Vodostavební beton C30/37 XA1, XF 4: - ŽB deska, pasy, patky - 340,8 m3 

      - Stěny - 96,03 m3 

      - Sloupy - 5,4 m3 
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- Celkem C 30/37 = 442,23 m3 

Výztuž: 

betonářská ocel 10505 - celková hmotnost 41,17 t 

kari síť - průměr 8, oko 100/100 - hmotnost 7,62 t 

 Výztuž bude objednávána a dodávána na stavbu dle postupu betonáže. Pro 

uskladnění výztuže je možné využít skládku zařízení staveniště (60 m2). Nelze využít 

celou plochu skládky, z důvodu skladování bednících kusů. Vázací drát bude 

objednáván spolu s objednávkou výztuže v úměrném množství. 

 Na skládce musí být vždy nachystána výztuž na další fázi vázání, aby se 

zamezilo prodlevám. 

Bednění firmy DOKA: 

 Na základě poptávky, vytvoří firma DOKA bednící plán stěn a sloupů hrubé 

spodní stavby. Důležité je dbát na to, aby se na stavbu dopravilo dostatečné množství 

bednění pro řádný sled prací a nedocházelo ke zdržení. 

 Vypočtená plocha konstrukcí, které je třeba bednit: 

 Stěny - jednostranné bednění - 225,1 m2 

  - oboustranné bednění - 293,0 m2 

 Sloupy - 52,5 m2 

Těsnící plech BK ILLICHMAN 

Těsnící plech vyroben ze 160 mm širokého a 0,60 mm tlustého plechu běžně dodávané 

délky 2,50 m. Na plechu je oboustranně nanesena lepící vrstva bitumenového materiálu 

modifikovaného kaučukem (Köster CFR 1) o tloušťce 0,5 mm. Lepící vrstva je 

oboustranně chráněna dělenou fólií [7] 
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.  

Obrázek 10: Těsnící plech BK ILLICHMAN 160X0,6X2500 [7] 

- použití pro utěsnění napojení železobetonové základové desky a obvodových stěn, 

dále bude použit na těsnění všech pracovních spár obvodových stěn. 

Celková délka plechu 160 x 0,6 x 2500 mm - 200 m 

Počet kusů - 200 / 2,5 = 80 kusů 

Počet balení [10 ks/bal] - 8 balení 

Bentonitový těsnící pás AQUASTOP 2025 

 Bentonitový těsnící pás bude použit na prostupy konstrukcí „Bílé vany“. 

Schopnost nabobtnání je 100 % až 500 %.  

Materiál: bentonit sodný modifikovaný butyl kaučukem [7] 

Rozměry: Aquastop 2025 - 20 x 25 mm délka role je 5 m 

Celková délka těsnícího pásu: 38 m 

Počet rolí: 38 / 5 = 8 rolí 

Hákový vylamovák 

Slouží ke spojení dvou betonových elementů, které se nevyrábějí součastně. Připojovací 

výztuž je při betonáži chráněna v ochranných boxech. Teprve před betonováním 

následných částí bude narovnána jako spojovací výztuž. Vylamovák hákový je vhodný 

pro snazší navlečení na výztuž. [8] 
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Obrázek 11: Dvouřadý vylamovák [8] 

Dvouřadý vylamovák ϕR12/150 pro stěnu tl. 300 mm délky 1 m 

Délka - 2 x 11 = 22 m 

Počet kusů - 22 kusů 

Schöck Tronsole typ B 

Prvek Schöck Tronsole typ B umožňuje akusticky přerušené uložení monolitických a 

prefabrikovaných schodišťových ramen na základové desce. [9] 

 

Obrázek 12: Schöck Tronsole typ B [9] 

Počet kusů: 1 

Schöck Tronsole typ AZT 

Prvek pro přerušení kročejového hluku mezi monolitickou podestou a vnitřní 

schodišťovou stěnou s hotovým zabudovatelným nosným prvek [9] 



 

Obrázek 13: Schöck Tronsole typ AZT

Počet kusů: 4 ks 

Schöck Tronsole typ T

Schöck Tronsole typ T je nosný prvek pro izolaci proti kro

napojení monolitických nebo prefabrikova

ním realizovat všechny b

Obrázek 14: Schöck Tronsole typ T

Počet kusů: 3 ks 
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: Schöck Tronsole typ AZT [9] 

Schöck Tronsole typ T 

Schöck Tronsole typ T je nosný prvek pro izolaci proti kročejovému zvuku ur

napojení monolitických nebo prefabrikovaných schodišťových ramen na podestu. Lze s 

ním realizovat všechny běžné tloušťky podest a šířky ramen. [9] 

: Schöck Tronsole typ T [9] 

 

čejovému zvuku určený k 

ových ramen na podestu. Lze s 
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4.2.2 DOPRAVA MATERIÁLU 

 Z důvodu nedostatku místa pro uskladnění zeminy bude zemina násypu pod 

nájezdovou rampu přivezena ze skládky v Brně - Černovicích. Zemina bude přivezena 

na automobilech Tatra 815. Počet jízd pro přivezení dostatečného množství zeminy je 

10. Zemina bude složena mezi vybetonované stěny hrubé spodní stavby na místo 

budoucího nájezdu. Rozprostření a uložení zeminy v předepsaných mocnostech bude za 

použití univerzálního čelního nakladače Caterpillar 226B 

 Na zhutněný násyp bude uložena vrstva štěrkopískového podsypu. Štěrkopísek 

bude přivezen z pískovny v Brně - Černovicích nákladním automobilem Tatra 815.  

 Betonová směs bude dovezena z betonárny Cemex na ulici Masná v Brně za 

pomoci autodomíchávače Schwing Stetter C3 Basic Line. Po dovezení na stavbu bude 

beton čerpadlem Schwing S 42 SX dopravován na místo v betonáže. 

 Betonářská výztuž bude dopravována ze společnosti Ferona na ulici Vídeňská 

89. Na stavbě bude výztuž složena na skládku nebo na podkladní beton do stavební 

jámy.  

 Systémové bednění bude dovezeno ze společnosti DOKA, která sídlí na ulici 

Kšírova 265. Bednění bude dovezeno na nákladním automobilu s hydraulickou rukou a 

bude složeno na železobetonovou základovou desku. Část bednění může být složeno na 

skládku. Prvky bednění budou dovezeny v kontejnerech pro snazší manipulaci a 

uskladnění.  

4.2.3 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

 Veškerá betonářská výztuž bude uskladněna na dřevěných hranolech nebo na 

paletách. Skladovací plocha musí být zpevněná a odvodněná. Musí se dbát na to, aby se 

výztuž nijak neznečistila. Skladovat se bude tak, aby různé průměry oceli byly odděleny 

a opatřeny štítkem a nedocházelo k chybám při vyztužování.  

 Štítky budou opatřeny následujícími údaji: 

- označení výrobku (prut, svitek), 

- číslo normy, pod kterou výrobek spadá (ČSN EN 10080), 

- jmenovitý rozměr výrobku, 
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- technická skupina. 

 Svařované sítě budou opatřeny štítkem s údaji: 

- označení výrobku (svařovaná síť),  

- číslo normy, pod kterou výrobek spadá (ČSN EN 10080),  

- jmenovité rozměry výrobku (rozměry drátů, rozměry sítí, rozteče drátů, přesahy),  

- technická skupina oceli. 

 Bednění DOKA bude dopraveno v kontejnerech od výrobce, v kterých bude 

přehledně uskladněno. Tyto kontejnery budou na dřevěných podkladcích nebo na 

paletách.  

4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

 K předání a převzetí pracoviště dojde mezi četou, která vykonávala zemní práce 

a četou, která bude zhotovovat základové konstrukce a konstrukci „bílé vany“. Práce 

nesmí začít, pokud nejsou dokončeny práce předcházející. Proběhne kontrola úplnosti 

zemních prací, a toho, zda je jáma dostatečně očištěna. Při předání bude přítomen 

stavbyvedoucí a o předání a převzetí se provede zápis do stavebního deníku. Zápis bude 

obsahovat datum a podpisy zúčastněných stran. 

Dodavatel převzetím pracoviště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za vše, co se na 

staveništi stane. 

4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.4.1 POVĚTRNOSTNÍ A TEPLOTNÍ PODMÍNKY 

 Práce budou probíhat v jarních a letních měsících, nepředpokládá se velký 

pokles teplot. Při betonáži je nutné dbát na to, aby teplota neklesla pod 5°C, hlavně v 

ranních hodinách. Pokud k této skutečnosti dojde, beton musí být prohříván nebo 

zakrytý fólií, popř. jiným vhodným prostředkem, aby nedocházelo k nadměrnému úniku 

hydratačního tepla narušení chemického procesu tuhnutí a tvrdnutí. Pokud bude v tomto 

období dle předpovědi počasí teplota trvale pod 5°C, je nutné do betonu přimíchat 

nemrznoucí přísadu. Naopak při vysokých teplotách je nutné věnovat pozornost 
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ošetřování betonu. Ošetřování betonu bude probíhat kropením vodou, kvůli vypařování 

záměsové vody. Tímto opatřením se zamezí popraskání betonu. 

 Při rychlosti větru 8 m/s a více, při mlze, sněžení, prudkém dešti, nárazovém 

větru bude práce přerušena. Všechny konstrukce a části staveniště a zařízení staveniště 

musí být při těchto nepříznivých vlivech zabezpečeny. 

4.4.2 VYBAVENOST STAVENIŠT Ě 

 Přívod vody bude zajištěn staveništní přípojkou vody opatřenou vodoměrem. 

Přívod elektrické energie je zajištěn pomocí přípojky kioskové trafostanice. 

Transformované napětí je z 22 kV na 400 V a 240 V. Součástí trafostanice je 

elektroměr. Skladovací prostory budou zpevněny a upraveny pro jednoduchou 

manipulaci a uskladnění jednotlivých komponent. 

4.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍK Ů 

 Veškeré práce budou probíhat vyškolenými a kvalifikovanými pracovníky s 

platným certifikátem pro provádění konstrukcí „Bílé vany“. Pracovníci budou 

proškoleni o BOZP, tyto pravidla musejí dodržovat. Školení provede vzdělaný 

pracovník v oboru. Do stavebního deníku bude dodán seznam proškolených pracovníků 

spolu s jejich podpisy.  

4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Na provádění základových konstrukcí a nosných konstrukcí bude dohlížet 

stavbyvedoucí nebo pověřený mistr. Součástí bude kontrola materiálu, který bude 

přivezen na stavbu, hlavně betonu, výztuže a bednění. V každé pracovní četě bude její 

vedoucí, který odpovídá za veškeré provádění a kvalitu prací.  

 Čerpadlo betonové směsi bude obsluhovat strojník s platným strojním průkazem. 

Strojník odpovídá na technický stav čerpadla. Manipulovat se stroji na hutnění jak 

betonu, tak zeminy může manipulovat pouze proškolený pracovník. 

 Pracovníci jsou při práci povinni dodržovat předepsanou technologii provádění, 

pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny. Nesmí měnit nic na provozních 

zařízeních. 
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Tabulka 2: Složení pracovní čety 

Povolání 
Počet 
osob 

Požadavky 

Vedoucí čety 1 Vzdělání SOU - praxe min. 5 let 

Pomocník k autodomíchávači 1   

Obsluha čerpadla 
1 

Vzdělání SOU - Strojní průkaz, 
řidičský průkaz C 

Pracovník s vibrační lištou 2 Certifikát 

Pracovník s ponorným vibrátorem 2 Certifikát 

Vazač 
5 

Vzdělání SOU - Vazačský a svářečský 
průkaz 

Pracovník pro sestavení bednění 6 Certifikát 

Řidič Tatra 815 1 Řidičský průkaz C 

Obsluha čelního nakladače 1 Strojní průkaz 

 

4.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

4.6.1 STROJE 

Autočerpadlo betonové směsi Schwing S 42 SX 

Nákladní automobil Tatra 815 

Univerzální čelní nakladač Caterpillar 226B 

Vibrační lišta Lumag RB-A 

Ponorný vibrátor Lumag LFR-20E 

Hladička betonu Lumag BT 900 

Digitální teodolit PENTAX ETH-510 

Elektrodová svářečka GE 290 TC 

Detailnější popis viz Textová část - Strojní sestava 
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4.6.2 PRACOVNÍ POMŮCKY 

� vodováha 

� kleště 

� pásmo 

� lopata 

� kolečka 

� zednická lžíce 

� stahovací lať 

� olovnice 

� metr (svinovací, skládací) 

� kladivo 

� provázek 

� zednická tužka 

� žebřík 

4.6.3 OCHRANNÉ POMŮCKY 

� ochranná přilba 

� pracovní oděv 

� rukavice 

� pevná obuv 

� svářečské rukavice a štít 

� reflexní vesta 

 

4.7 PRACOVNÍ POSTUP 

4.7.1 BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PAS Ů A PATEK Z PROSTÉHO 

BETONU 

 Základové konstrukce se skládají z pasů, patek a železobetonové základové 

desky. Sjezdová rampa do garáží bude betonována dodatečně. Část základových pasů a 

patek je tvořena prostým betonem C 16/20. Betonáž pasů a patek prostým betonem bude 

provedena do očištěné rýhy za pomoci autočerpadla Schwing S 42 SX. Postup prací 

bude směřován od zadní části objektu směrem k ulici Kovářská. 

4.7.2 BETONÁŽ PODKLADNÍHO BETONU 

 Realizace podkladních betonů je nutná jako ochrana základové spáry před 

povětrnostními vlivy po dobu přípravy betonáže základové desky. Další funkcí je 

zamezení znečištění betonu a výztuže zeminou. Podkladní beton bude proveden po celé 

ploše mimo části, kde se nacházejí patky a pasy. Vynechána bude také část, kde se 

nachází sjezdová rampa. Podkladní beton sjezdové rampy bude proveden, až po 

vybetonování stěn suterénu a vytvoření zhutněného násypu a podsypu ze štěrkopísku. 
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4.7.3 ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA 

 Na vytvořený a dostatečně vyzrálý podkladní beton a vybetonované pasy a patky 

se za pomoci distančních prvků umístí betonářská výztuž. Výztuž bude kladena dle 

statických výkresů včetně veškerých ohybů a dostatečného stykování výztuže. Důležité 

je dostatečné vytažení výztuže základové desky pro napojení vyztužení stěn a sloupů. 

Výztuž musí být zajištěna proti pohybu při následné betonáži.  Při vyztužování bude 

dbáno na ochranu výztuže, tzn. nesmí se po výztuži šlapat a nijak ji deformovat. 

 Při přechodu garáží k suterénní části objektu se mění výšky podlah. Zde bude 

nutné nainstalovat bednění. 

 Po splnění těchto kroků dojde k upevnění těsnících plechů BK ILLICHMAN v 

místě napojení na obvodové stěny. Z těsnících plechů se odstraní spodní ochranná fólie 

trvale elastické vrstvy (vrchní fólie zůstane nalepena do doby betonáže další části) a 

plech se připevní pomocí vázacího drátu k výztuži železobetonové základové desky. 

Trvale elastická vrstva vytváří dobré spojení těsnících plechů BK s čerstvým betonem a 

spolehlivě utěsní spáru před stojatou i tlakovou vodou. Minimální překrytí plechů musí 

být 5 cm. Hloubka zabetonování musí být minimálně 3 cm a maximálně polovina 

plechu tzn. 8 cm. 
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 Obrázek 15: Montáž těsnícího plechu BK ILLICHMAN [7] 

 Dalším důležitým bodem je upevnění akustického prvku Schöck Tronsole typ B 

do konstrukce železobetonové základové desky.  

 Provede se kontrola uložení výztuže a všech těsnících plechů. Nyní se z 

maximální výšky 1,5 m provede zalití výztuže vodostavebním betonem C 30/37. Při 

betonáži nesmí pracovníci šlapat ani jinak poškozovat uloženou výztuž, pro tento případ 

budou zřízeny lávky pro betonáž. Beton se musí řádně zhutnit ponornými vibrátory a 

následně se zahladí pomocí vibračních lišt. Konečné zahlazení povrchu se provede 

pomocí hladičky betonu. Výsledný povrch podlahy musí být velmi hladký, neboť 

finální vrstva podlahy bude pouze epoxidový nátěr. 

4.7.4  ŽELEZOBETONOVÉ ST ĚNY A SLOUPY SUTERÉNU 

 Další fází, po vytvrdnutí betonu železobetonové základové desky, bude 

vyztužení nosných stěn a sloupů spodní stavby. Tato výztuž se napojí na výztuž, která je 

vytažena ze základové desky. Veškerá výztuž bude ukládána a vázána dle statického 

výkresu. Důležité je dodržení dostatečného krytí a stykování. Do stěn schodiště budou 

osazeny akustické prvky Schöck Tronsole typ T a Schöck Tronsole typ AZT. Stěny 

sjezdové rampy do garáží budou opařeny dvouřadými vylamováky v místech budoucího 

sjezdu. Na tyto vylamováky se při následné betonáži rampy napojí výztuž. 

 Před započetím prací na konstrukci bednění je nutné odstranit horní fólii 

těsnících plechů BK ILLICHMANN. Poté bude následovat bednění stěn a sloupů 

spodní stavby v systému DOKA Frami Xlife. Prvky bednění musí být opatřeny 

odbedňovacím nástřikem. Jednostranné bednění bude použito pro konstrukce 

obvodových stěn. Ze strany od zeminy bude bednění tvořit záporové pažení, které je 



 

vyskládáno dřevěnými hranoly 100 x 100 mm. Tyto hranoly budou tvo

bednění. 

Obrázek 16: Jednostranné bedn

  U oboustranného bedn

a po vyvázání výztuže se postaví první prvek protibedn

obdobným způsobem se postupuje p

vzájemně spojit. Obě

opatřena trubkou z um

kotevní tyč vytáhnout.

zábradlím a žebříkem. 

Obrázek 17: Oboustranné bedn

 Bednění sloupů

stěnami a až po vyvázání výztuže sloup
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ř ěnými hranoly 100 x 100 mm. Tyto hranoly budou tvo

 

: Jednostranné bednění DOKA [10] 

U oboustranného bednění se provede bednění jedné strany

a po vyvázání výztuže se postaví první prvek protibednění. Na

ůsobem se postupuje při montáží další prvků. Jednotlivé 

Obě strany bednění se spojí kotevní tyčí, která je uvnit

ena trubkou z umělé hmoty. Ta zajistí, aby bylo možně po zatvrdnutí betonu 

 vytáhnout. Na závěr se osadí betonářské plošiny, které budou op

říkem.  

: Oboustranné bednění DOKA [10] 

ění sloupů v suterénu bude probíhat založením jednoho rohu dv

až po vyvázání výztuže sloupů se budou kompletovat další dv

nými hranoly 100 x 100 mm. Tyto hranoly budou tvořit ztracené 

ní jedné strany, kdy se začíná z rohu 

Namontují se kotvy a 

ů. Jednotlivé prvky je nutné 

čí, která je uvnitř konstrukce 

ě po zatvrdnutí betonu 

ské plošiny, které budou opatřeny 

 

založením jednoho rohu dvěma 

ovat další dvě stěny.  



 

Obrázek 18: Sloupové bedn

Montáž a demontáž bedn

� Bednicí desky 

� Na zemi se namontuj

� Vedle sebe budou 

prvků”) a namontují se

přesně ustavit.

 Přistavení protibedně

� Po osazení armatury se bedn

� Na bednicí desku protilehlého bedn

� Postaví se první prvek protibedn

� Namontují se

� Tímto způsobem vedle se

ukotveny. [10]

Montáž betonářské plošiny a výstupu

� Namontuje se pracovní plošina

postranní zábradlí.

Odbedňování  

� Odstranění betoná

� Uvolní se spojovací dí

budou jednotlivě
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: Sloupové bednění DOKA [10] 

Montáž a demontáž bednění: 

desky budou postříkány odbedňovacím prostředkem 

se namontuje na první prvek opěra. Tím se prvek zajistí proti pádu. 

budou řazeny další prvky, vzájemně spojeny 

”) a namontují se opěry bednění. Sestava spojených prvk

 ustavit. [10] 

istavení protibednění: 

osazení armatury se bednění může uzavřít.  

a bednicí desku protilehlého bednění bude nanesen odbedň

první prvek protibednění. 

Namontují se kotvy. Takto se i protilehlé bednění zajistí proti p

ůsobem vedle sebe budou řazeny další prvky, vzájemn

[10] 

řské plošiny a výstupu 

Namontuje se pracovní plošina a případně se provede na 

postranní zábradlí. [10] 

betonářské plošiny.  

spojovací díly k sousednímu prvku, odmontují se kotvy a prvky, které 

budou jednotlivě demontovány. Začne se u protibednění. 

 

ředkem  

rvek zajistí proti pádu.  

 (viz kapitola “Spojení 

ní. Sestava spojených prvků se nyní může 

odbedňovací prostředek  

ní zajistí proti převrácení.  

azeny další prvky, vzájemně spojeny a 

e na čelních stranách 

ly k sousednímu prvku, odmontují se kotvy a prvky, které 
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� Nadzvedne se prvek a očistí se bednicí deska od zbytků betonu [10] 

 JAKOST A KVALITA 

Pro zajištění kvality provedené práce je nutno dodržovat kontrolní a zkušební plán. V 

kontrolním a zkušebním plánu jsou stanoveny maximální povolené odchylky od 

projektovaného stavu. Touto problematikou se zabývá více kapitola Kontrolní a 

zkušební plán, kde jsou jednotlivé body rozebrány. U jednotlivých kontrol, vstupní, 

mezioperační a výstupní jsou určeny osoby, které kontrolu budou provádět. Výsledky 

kontrol budou zapsány do stavebního deníku a do tabulky Kontrolní a zkušební plán. 

4.7.5 VSTUPNÍ KONTROLA 

 - Kontrola provedení zemních prací (úplnost, čistota základové spáry, rovinatost) 

 - Kontrola únosnosti zeminy (zda odpovídá únosnosti výpočtové) 

 - Kontrola dodávek materiálů (počet, kvalita, stav) 

4.7.6 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLA 

 - Kontrola technického stavu strojů  

 - Kontrola způsobilosti pracovníků (proškolení, návykové látky, certifikáty) 

 - Kontrola klimatických podmínek (4krát denně) 

 - Kontrola provedení základových pasů a patek 

 - Kontrola provedení podkladního betonu 

 - Kontrola uložení výztuže základové desky (poloha, stykování, vázání) 

 - Kontrola uložení těsnících pásů (poloha) 

 - Kontrola bednění základové desky (poloha, správnost provedení) 

 - Kontrola uložení výztuže stěn a sloupů 

 - Kontrola uložení akustických prvků 

 - Kontrola uložení vylamováků 

 - Kontrola bednění stěn a sloupů 

 - Kontrola zhutnění zeminy pod sjezdem 
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 - Kontrola štěrkopískového podsypu 

 - Kontrola uložení výztuže sjezdové rampy 

 - Kontrola ošetřování betonu 

4.7.7 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

 - Kontrola provedení základové desky (rovinatost, únosnost, hladkost povrchu) 

 - Kontrola provedení stěn a sloupů (svislost) 

 - Kontrola provedení sjezdové rampy (sklon, únosnost, hladkost povrchu) 

4.8 BOZP 

 Detailněji je téma rozebrané v kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

-Předpis č. 309/2006 Sb. Nařízení vlády o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. [11] 

-Předpis č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [11] 

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

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [11] 

 Nutností je, aby všichni pracovníci byli proškoleni v oblasti BOZP. O jejich 

proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku s podpisy jednotlivých 

pracovníků. 

 Práce na stavbě mohou vykonávat pouze pracovníci, kteří jsou proškoleni na 

určitou činnost, kterou budou provádět a mají platnou kvalifikaci. 

4.9  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROST ĚDÍ 

 Pro nakládání s odpady budou na stavbě zřízeny kontejnery na tříděný odpad. 

Veškeré nakládání s odpady bude probíhat v souladu s vyhláškami: 

-Předpis č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady [11] 

-Předpis č. 100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) [11] 
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- Předpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech [11] 

- Předpis č. 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu [11] 

 Ochrana životního prostředí je více řešena v kapitole č. 9 Ochrana životního 

prostředí. 
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STROJNÍ SESTAVA

 Návrh strojní sestavy je sestaven pro s

spodní stavby. Stroje jsou zvoleny tak, aby bylo dosaženo maximální produktivity práce 

a nedocházelo ke zbyte

nevyžadují žádné speciální požadavky na prostor. Výkon st

prací. Stroje, které budou použity p

5.1 JEDNOTLIVÉ STROJE

5.1.1 VRTNÁ  

LIEBHERR LB 16

 Vrtná souprava Liebherr LB 16 bude použita na vyvrtání velkopr

pilot průměru 630 mm

ocelových I profilů záporového pažení. Vrty budou provád

drapákového hloubení za pomoci pr

Vrty budou paženy ocelovými výpažnicemi.

Obrázek 19: Vrtná souprava Liebherr LB 16

 Přeprava soupravy bude z vozového parku firmy Liebherr v Pop

nedaleko Brna. Přepravní hmotnost soupravy je 37,5 t. Taková hmotnost bude 

vyžadovat speciální nákladní automobil a dostate

přepravě k nějakým problém

B.1 Situace širších dopravních vztah
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STROJNÍ SESTAVA  

Návrh strojní sestavy je sestaven pro stavebně technologickou etapu hrubé 

. Stroje jsou zvoleny tak, aby bylo dosaženo maximální produktivity práce 

a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám. Všechny stroje jsou dostupné a 

nevyžadují žádné speciální požadavky na prostor. Výkon strojů je adekvátní k objemu 

Stroje, které budou použity při výstavbě, jsou uvedeny v této kapitole.

JEDNOTLIVÉ STROJE  

SOUPRAVA VELKOPR ŮMĚROVÝCH PIL

LIEBHERR LB 16 -180 

Vrtná souprava Liebherr LB 16 bude použita na vyvrtání velkopr

ěru 630 mm po obvodu stavební jámy. Piloty budou sloužit pro vetknutí 

ů záporového pažení. Vrty budou prováděny za sucha, technologií 

drapákového hloubení za pomoci průběžného rotačního vrtání nekone

ocelovými výpažnicemi. Počet vrtů je celkem 73.

: Vrtná souprava Liebherr LB 16-180 - přepravní rozmě

eprava soupravy bude z vozového parku firmy Liebherr v Pop

řepravní hmotnost soupravy je 37,5 t. Taková hmotnost bude 

vyžadovat speciální nákladní automobil a dostatečně promyšlenou trasu, aby nedošlo p

ějakým problémům. Dopravní trasa pilotovací soupravy je 

opravních vztahů 

ě technologickou etapu hrubé 

. Stroje jsou zvoleny tak, aby bylo dosaženo maximální produktivity práce 

asovým prodlevám. Všechny stroje jsou dostupné a 

ů je adekvátní k objemu 

jsou uvedeny v této kapitole. 

Ů ĚROVÝCH PIL OT 

Vrtná souprava Liebherr LB 16 bude použita na vyvrtání velkoprůměrových 

po obvodu stavební jámy. Piloty budou sloužit pro vetknutí 

ěny za sucha, technologií 

ního vrtání nekonečným šnekem. 

 je celkem 73. 

 

epravní rozměry [12] 

eprava soupravy bude z vozového parku firmy Liebherr v Popůvkách 

epravní hmotnost soupravy je 37,5 t. Taková hmotnost bude 

 promyšlenou trasu, aby nedošlo při 

Dopravní trasa pilotovací soupravy je řešena v příloze 



 

Obrázek 20: Technické údaje vrtné soupravy Liebherr LB 16

5.1.2 KOLOVÉ RÝ

 K výkonu zemních prací bude sloužit kolové r

Rýpadlo má možnost využití n

výkopu stavební jámy

rýpadlo obslouží výkop po

využit smykem řízený naklada

Obrázek 21: Kolové rýpadlo Caterpillar M318F
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Maximální hloubka vrtu 

soupravy je 34,5 m. Maximální 

průměr vrtu je 1,5 m.

 

: Technické údaje vrtné soupravy Liebherr LB 16-180 

KOLOVÉ RÝ PADLO CATERPILLAR M318F

onu zemních prací bude sloužit kolové rýpadlo Caterpillar M318F. 

t využití několika lopat různých objemů a velikostí. Pro práce na 

výkopu stavební jámy bude použita lopata s objemem 0,91 m3 a šíř

rýpadlo obslouží výkop pouze hlavních figur, pro výkopy rýh pasů

řízený nakladač. 

 

: Kolové rýpadlo Caterpillar M318F [13] 

Maximální hloubka vrtu 

soupravy je 34,5 m. Maximální 

ů ěr vrtu je 1,5 m. 

 [12] 

CATERPILLAR M318F  

ýpadlo Caterpillar M318F. 

velikostí. Pro práce na 

a šířce 1200 mm. Kolové 

uze hlavních figur, pro výkopy rýh pasů a jam patek bude 



 

Obrázek 22: Rozměry kolového rypadl

 Po provedení zápor berlínského pažení bude r

parcely, kde bude hloubit ve 4 pozicích do hloubky 

části parcely směrem k ulici Ková

hloubky -1,200 m  a poté 

budoucí podlahy 1.NP. Postupovat bude sm

výkopu u sousedního pozemku. Jako poslední krok bude následova

zařízení staveniště a odtu

hlavní stavební jáma.

 Vykopanou zeminu bude rýpadlo nakládat na nákladní automobil Tatra 815, 

který bude vždy přistaven dosahu rýpadla.

 Schéma praco

příloze B.5 Schéma postupu zemních prací
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ěry kolového rypadla M318F [13] 

Po provedení zápor berlínského pažení bude rýpadlo postupovat ze zadní 

, kde bude hloubit ve 4 pozicích do hloubky -2,590 m, poté se p

ěrem k ulici Kovářská. Nejprve provede výkop nepodsklepené 

1,200 m  a poté část suteréní, kde má výkop hloubku 

budoucí podlahy 1.NP. Postupovat bude směřem ke středu parcely, kde odkope 

výkopu u sousedního pozemku. Jako poslední krok bude následova

odtud rýpadlo vyhloubí zbývající část jámy. Tím bude vyhloubena 

hlavní stavební jáma. 

Vykopanou zeminu bude rýpadlo nakládat na nákladní automobil Tatra 815, 

řistaven dosahu rýpadla. 

Schéma pracovních pozic a postupu práce kolového rýpadla je znázorn

Schéma postupu zemních prací 

Objem lopaty: 0,91 m3 

Délka ramene: 9,41 m 

Provozní hmotnost: 17,2 - 19,7 t 

Výkon motoru: 129,4 kW 

 

postupovat ze zadní části  

m, poté se přesune do přední 

vede výkop nepodsklepené části do 

ást suteréní, kde má výkop hloubku -3,220 m od úrovně 

ředu parcely, kde odkope část 

výkopu u sousedního pozemku. Jako poslední krok bude následovat vájezd na pozemek 

ást jámy. Tím bude vyhloubena 

Vykopanou zeminu bude rýpadlo nakládat na nákladní automobil Tatra 815, 

vních pozic a postupu práce kolového rýpadla je znázorněno v 



 

 

Obrázek 23: Křivka maxim

Obrázek 24: Schéma rozm
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řivka maximálního dosahu kolového rýpadla [13] 

: Schéma rozměrů kolového rýpadla [13] 
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Tabulka 3: Základní informace pro výpočet produktivity kolového rýpadla [13] 

Základní informace pro výpočet 

Výpočtová objemová hmotnost zeminy v 
nerozrušeném stavu 

1800 kg/m3 

Hmotnost rýpadla 17,2 t 

Rozsah otáčení 180° 

Hloubkový dosah 6,09 m 

Horizontální dosah 9,58 m 

Maximální hloubka etáže 2,52 m 

Objem lopaty 0,91 m3 

Doba teoretického pracovního cyklu 17 s 

Prodlevy 
5 s (lepivost + 3 
s, kameny + 2 

s) 

Využití rýpadla 50 min/hod 

 

Teoretická výkonnost rýpadla: 

� = 3600 ×
�

�
= 3600 ×

0,91

17 + 5
= 148,9	m�/hod 

Provozní výkonnost rýpadla: 

���� = � × �� × �� × �� × �� = 148,9 × 0,96 × 1 × 0,9 × 0,83 = 106,78	m�/hod 

k1 - k5 - opravné koeficienty:  

k1 = 0,96 - koeficient plnění (3. třída rozpojitelnosti hornin) 

k2 = 1 - koeficient kvalifikace obsluhy (stupeň kvalifikace – dobrá obsluha)  

k3 = 0,9 - koeficient úhlu otáčení (úhel otáčení 180°)  

k4 = 0,83 - koeficient využití rýpadla 

  



 

5.1.3 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL T

 Pro odvoz vytě

využity nákladní automobily Tatra 815. Nákladn

nedocházelo k pracovním prodlevám kolového rýpadla Caterpillar M318F. P

stavební jámy se automobil bude pohybovat v pracovním dosahu rýpadla. Po plném 

naložení automobil odjede a ihned bude p

automobilů je navržen p

Obrázek 25: Nákladní automobil Tatra 815 S1 6x6
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL T ATRA 815 S1 6X6

vytěžené zeminy na skládku pískovny v Brně 

nákladní automobily Tatra 815. Nákladní automobily jsou navrženy tak

nedocházelo k pracovním prodlevám kolového rýpadla Caterpillar M318F. P

stavební jámy se automobil bude pohybovat v pracovním dosahu rýpadla. Po plném 

naložení automobil odjede a ihned bude přistaven další. Vjezd a výjezd nákladních 

 je navržen přes pozemek zařízení staveniště. 

: Nákladní automobil Tatra 815 S1 6x6 [14] 

 

S1 6X6 

zeminy na skládku pískovny v Brně - Černovicích budou 

í automobily jsou navrženy tak, aby 

nedocházelo k pracovním prodlevám kolového rýpadla Caterpillar M318F. Při výkopu 

stavební jámy se automobil bude pohybovat v pracovním dosahu rýpadla. Po plném 

d a výjezd nákladních 
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Tabulka 4: Základní informace pro výpočet optimálního počtu nákladních automobilů 

Základní informace pro výpočet 

Objem zeminy 1611 m3+nakypření  

Nakypření 15-20% 

Objem zeminy s nakypřením 1884,9 

Vzdálenost skládky - cesta tam 3,2 km 

Vzdálenost skládky - cesta zpět 2,9 km 

Pohyb po staveništi 50 m 

Průměrná rychlost cesty na skládku 35 km/h 

Průměrná rychlost cesty na staveniště 40 km/h 

Čekací doba na skládce + složení 2 min 

Užitné zatížení 10,7 t 

Objem korby 6 m3 

Objem lopaty rýpadla 0,91 m3 

Výkon rýpadla 106,78 m3/hod 

Doba naložení rýpadlem: 

� = 3600 ×
�

��
+ �! = 3600 ×

6

106,78
+ 60 = 263	# 

tm - doba pro manipulaci a přistavení vozidla k rýpadlu 

Doba cesty na skládku: 

�$� = 3600 ×
%

&�
= 3600 ×

3,2

35
= 329	# 

Doba cesty na staveniště: 

�$' = 3600 ×
%

&�
= 3600 ×

2,9

40
= 261	# 

Doba jednoho cyklu odvozu na skládku: 

�( = � + �$' + �$� + �) = 263 + 261 + 329 + 120 = 973	# 



 

tv - čekací doba na skládce a doba složení nákladu

Výkonnost nákladního automobilu:

�*+

Počet nákladních automobil

,

5.1.4 SMYKEM Ř

226B  

 Smykem řízený naklada

pilot a mikropilot. Další d

základových pasů a hloubení jam základových patek a pro drobné práce na výkopech. 

Pro tyto práce bude vym

0,25 m3. 

Obrázek 26: Smykem ř

Obrázek 27: Podkopová lopata pro smykem 

 Zeminu od vyvrtaných pilot bude stroj nakládat pomocí radlice o objemu 

0,36 m3. Tuto zeminu bude nakládat do p

8 m3, které budou odváženy a vždy m
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ekací doba na skládce a doba složení nákladu 

Výkonnost nákladního automobilu: 

*+ = 3600 �
�

�(
� 3600 �

6

973
� 22,2	-�/.

et nákladních automobilů: 

, �
����

�*+
�
106,78

22,2
� 4,8	 → 0	123454678

SMYKEM ŘÍZENÝ NAKLAD AČ KOLOVÝ CATERPILLA

řízený nakladač bude na stavbě využit pro nakládání vyvrtané zeminy z 

pilot a mikropilot. Další důležitou činnost, kterou bude vykonávat

ů a hloubení jam základových patek a pro drobné práce na výkopech. 

Pro tyto práce bude vyměněna nakládací radlice za podkopovou lopatu o objemu 

: Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B [13] 

: Podkopová lopata pro smykem řízený nakladač 

Zeminu od vyvrtaných pilot bude stroj nakládat pomocí radlice o objemu 

Tuto zeminu bude nakládat do přistavených vanových kontejner

, které budou odváženy a vždy měněny za další prázdný kontejner.

.9: 

123454678ů 

 KOLOVÝ CATERPILLA R 

 využit pro nakládání vyvrtané zeminy z 

innost, kterou bude vykonávat, je hloubení rýh 

 a hloubení jam základových patek a pro drobné práce na výkopech. 

na nakládací radlice za podkopovou lopatu o objemu       

 

Zeminu od vyvrtaných pilot bude stroj nakládat pomocí radlice o objemu      

istavených vanových kontejnerů o objemu      

ny za další prázdný kontejner. 



 

Objem vyvrtané zeminy:

 od pilot: 73 �

Pro hloubení rýh pasů

autojeřábu Tatra AD30. 

podkopovou lopatu. Nejd

se vyhloubí jámy na v

Všechna zemina bude nakládána na kontejnery, které budou spoušt

za pomocí autojeřábu Tatra

Celkový objem vykopané zeminy z pas

Počet kontejnerů: 86,5/5,5=1

 

Obrázek 28: Technické parametry smykem 
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Objem vyvrtané zeminy: 

�
<,=�>�?

�
� 7 � 159,3	-�  

o hloubení rýh pasů a jam patek bude nakladač do stavební jámy spušt

ábu Tatra AD30. Nejprve bude zapotřebí výměny nakládací radlice, za 

podkopovou lopatu. Nejdříve budou vyhloubeny veškeré rýhy pro základové pasy, poté 

se vyhloubí jámy na větší patky. Na závěr stroj vyhloubí jámy pro menší patky. 

zemina bude nakládána na kontejnery, které budou spouště

řábu Tatra AD30. Kontejnery budou mít objem 5,5 m

Celkový objem vykopané zeminy z pasů a patek: 86,5 m3 

86,5/5,5=15,72 → 16 kontejnerů 

 

Technické parametry smykem řízeného nakladače Caterpillar 226B

 do stavební jámy spuštěn za pomoci 

ěny nakládací radlice, za 

íve budou vyhloubeny veškeré rýhy pro základové pasy, poté 

jámy pro menší patky. 

zemina bude nakládána na kontejnery, které budou spouštěny do stavební jámy 

AD30. Kontejnery budou mít objem 5,5 m3. 

če Caterpillar 226B  



 

Obrázek 29: Specifikace smykem 

 

5.1.5 IVECO TRAKKER ADN 19

 Nákladní automobil Iveco bude sloužit pro odvoz kontejner

skládku. Dále bude zajiš

staveniště, jenž slouží pro o

provozními kapalinam
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: Specifikace smykem řízeného nakladače Caterpillar 226B

IVECO TRAKKER ADN 19 0 T33 W 4X4 

ákladní automobil Iveco bude sloužit pro odvoz kontejner

skládku. Dále bude zajišťovat odvoz kontejneru, který je přistaven na ploše za

, jenž slouží pro očištění nákladních automobilů 

provozními kapalinami.  

 

e Caterpillar 226B 

ákladní automobil Iveco bude sloužit pro odvoz kontejnerů se zeminou na 

řistaven na ploše zařízení 

 zeminou znečištěnou 



 

Obrázek 30: Technické informace Iveco Trakker ADN 190 T33 W 4x4

 

64 

: Technické informace Iveco Trakker ADN 190 T33 W 4x4

 

 

: Technické informace Iveco Trakker ADN 190 T33 W 4x4 



 

5.1.6 VRTNÁ SOUPRAVA MIKRO

 Maloprůměrová vrtná souprava Soilmec SM 

mikropilot u sousedního objektu.

směrem do staveniště

hmotnost soupravy je 5,5 tuny.

Obrázek 31: Technické parametry Soilmec SM
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VRTNÁ SOUPRAVA MIKRO PILOT SOILMEC SM 

ů ěrová vrtná souprava Soilmec SM - 5 bude použit

mikropilot u sousedního objektu. Postup mikropilotáže bude veden od komunikace 

rem do staveniště. Průměr mikropilot je 89 mm a celkový poč

hmotnost soupravy je 5,5 tuny.  

: Technické parametry Soilmec SM-5 [15] 

PILOT SOILMEC SM - 5 

5 bude použita při vrtání 

otáže bude veden od komunikace 

r mikropilot je 89 mm a celkový počet je 12 ks. Přepravní 



 

Obrázek 32: Rozměry Soilmec SM

5.1.7 PODVALNÍK GOLDHOFER 

Podvalník bude použit p

stavby. 

 Jedná se o osvě

bodové zatížení a dvojitými podlahami nad koly (nutné p

silničních a zemních stroj

bezproblémový nájezd všech stroj

prohlubeň umožňuje uložení ramene bagru a tím snížení p

Kompletní výdřeva ložné plochy

jednodílné s pružinovým zvedákem, pop

Obrázek 33: Rozměry podvalníku Goldhofer STN L3 BAU
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ěry Soilmec SM-5 [15] 

PODVALNÍK GOLDHOFER ŘADY STN L3 BAU

Podvalník bude použit při přepravě vrtné soupravy Liebherr LB-16 z Pop

Jedná se o osvědčený 3 nápravový podvalník s robustní konstrukcí rámu pro 

bodové zatížení a dvojitými podlahami nad koly (nutné při př

ních a zemních strojů). Zesílené, 50-ti tunové nájezdové rampy zaru

bezproblémový nájezd všech strojů této váhové kategorie. Zabudo

ňuje uložení ramene bagru a tím snížení přepravní výšky o 350 mm. 

řeva ložné plochy je vč. výdřevy mezi koly. Nájezdové rampy

jednodílné s pružinovým zvedákem, popřípadě dvoudílné s hydraulickým zvedákem. 

ěry podvalníku Goldhofer STN L3 BAU 

 

ADY STN L3 BAU 

16 z Popůvek na místo 

lník s robustní konstrukcí rámu pro 

ři přepravě stavebních, 

ti tunové nájezdové rampy zaručují 

 této váhové kategorie. Zabudovaná bagrová 

řepravní výšky o 350 mm. 

evy mezi koly. Nájezdové rampy jsou 

 dvoudílné s hydraulickým zvedákem. [16] 
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Labutí krk 

různé labutí krky pro 2-, 3- a 4-nápravové tahače 

zešikmení 10°nebo 90° 

hydraulický zdvih nebo snížení 

Ložná plocha 

neteleskopická (neroztažitelná) 

teleskopická (roztažitelná) o 1 stupeň 

Záď vozidla 

90°, s / bez rampové lišty 

zešikmení 10°, s rampovou lištou nebo oky pro rampy 

mechanické nebo hydraulické podepření 

Nájezdové rampy 

1-dílné nájezdové mechanické nebo hydraulické rampy 

2-dílné rampy s hydraulickým zvedákem 

hliníkové přikládací rampy 

5.1.8 AUTOJEŘÁB TATRA AD 30 

 Autojeřáb Tatra AD 30 bude na stavbě využit pro spouštění a vytahování 

kontejnerů na vytěženou zeminu do stavební jámy a osazování ocelových profilů do 

vrtů. Za pomoci tohoto jeřábu bude spuštěn do stavební jámy i smykem řízený 

nakladač, který slouží pro výkopy pasů a patek.  

Autojeřáb AD 30 je určený pro stavební a montážní práce i v těžkém terénu. Jeřáb má 

čtyřdílný teleskopický výložník. Nadstandardní výbava - hydraulika může být osazena 

řídícími prvky DANFOSS s joysticky, dva nástavce - příhradový a trubkový, atd. 

Maximální nosnost 30 000 kg. [17] 
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Obrázek 34: Autojeřáb Tatra AD 30 [17] 

AD 30      Délka Šířka Výška Šířka opěrami 

Rozměry mm     10 700 2 500 3 700 5 160 

Celková hmotnost kg    30 500 

Zatížení náprav kg    Přední: 8 000 Zadní: 2 x 11 500 

Nosnost kg     30 000 

Pojezd s břemenem kg/mm   nelze 

Délka základního výložníku   Zasunutý: 9 500 mm Vysunutý: 26 000 mm 

Délka výložníku s nástavci   33 900 / 38 900 mm 

Hydraulická soustava    2 obvody na podvozku, 4 obvody na   

      otočném vršku 

Bezpečnostní zařízení    SLI 05 

Ovládání     mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 

Typ podvozku     TATRA T 815 250 J 21 30.270 6 x 6.2 /  

      rozvor 4 090 mm 



 

Výkon motoru  

Maximální dopravní rychlost

Tažné zařízení  

Zvláštní vybavení 

 

Obrázek 35: Křivka nosnosti autoje

Přenos kontejnerů z

Hmotnost kontejneru: 631 kg

Hmotnost zeminy: 5,5

Celková hmotnost: 9900+631= 10 531 kg = 10,6 t

69 

   230 kW 

Maximální dopravní rychlost   80 km/hod 

   ano - dovolená hmotnost p

   pátá opěra (za kabinou ř

řivka nosnosti autojeřábu Tatra AD 30 [17] 

ů ze stavební jámy na zpevněnou plochu ZS: 

Hmotnost kontejneru: 631 kg 

5	-� � 1800	
@A

!B
	� 9900	�C � 9,9	� 

Celková hmotnost: 9900+631= 10 531 kg = 10,6 t 

dovolená hmotnost přívěsu 10 000 kg 

ra (za kabinou řidiče) [17] 

 

 



 

Vzdálenost kontejneru od je

5.1.9 KONTEJNER NA ZEMINU

 Kontejnery na odvoz zeminy od vyvrtaných pilot bude o objemu 8 m

kontejnery budou na stavbu p

Použity budou 2 kontejnery, které se budou navzájem m

přistaven druhý, který bude prázdný. Pro zeminu výkopu patek a pas

kontejner o objemu 5,5 m

do stavební jámy.

Obrázek 36: Schéma kontejneru na zeminu

Tabulka 5: Rozměry kontejner

  objemu 8 m3

Délka A1 (A2) 

Šířka B1 (B2) 

Výška C1 (C2) 

 

 Určen pro ukládání, manipulaci a p

odpadů a sypkých hmot

kontejnerů. Kontejnery jsou v

(boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky

různých objemech (v typovém ozna

kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 120“ zaru

odolnost proti přetížení.
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Vzdálenost kontejneru od jeřábu: 6 m 

KONTEJNER NA ZEMINU  

Kontejnery na odvoz zeminy od vyvrtaných pilot bude o objemu 8 m

kontejnery budou na stavbu přivezeny pomocí trakkeru IVECO ADN 190 T33 W 4x4

Použity budou 2 kontejnery, které se budou navzájem měnit. Při napln

istaven druhý, který bude prázdný. Pro zeminu výkopu patek a pasů

kontejner o objemu 5,5 m3. Celkem budou použity 4 kontejnery, které bu

: Schéma kontejneru na zeminu [18] 

ěry kontejnerů na zeminu 

Kontejner o 
objemu 8 m3 

Kontejner o 
objemu 5,5 m3 

3400 (3215) 3835 (3650) 

2076 (1920) 2076 (1920 

1533 (1300) 1018 (785) 

en pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiál

 a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosi

Kontejnery jsou vyráběny z hraněných ocelových plech

(boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru) v 

zných objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvoj

ového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 120“ zaručující dostate

řetížení. [18] 

Kontejnery na odvoz zeminy od vyvrtaných pilot bude o objemu 8 m3. Tyto 

ADN 190 T33 W 4x4. 

ě ři naplnění jednoho, bude 

istaven druhý, který bude prázdný. Pro zeminu výkopu patek a pasů bude použit 

, které budou spouštěny 

 

epravu stavebních materiálů a zemin, 

na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči 

ných ocelových plechů tloušťky 3 mm 

nad 1 m výšky kontejneru) v 

íslo resp. dvojčíslí). Podélníky 

ující dostatečnou životnost a 
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5.1.10  VALNÍK TATRA T815-20R25 28 270 6X6.2 

 Valník Tatra T815 bude sloužit pro přepravu ocelových I profilů z firmy Ferona 

a.s. na staveniště. Pro složení bude požita hydraulická ruka, které je součástí vozu. Dále 

bude sloužit pro dopravu obytných a sanitárních kontejnerů a pro dopravu bednící 

techniky. Dalším důležitým úkolem tohoto valníku bude převoz betonářské výztuže. 

Celková hmotnost I profilů: 

- � 73	�D#ů × 7	- × 68	�C = 34	748	�C → 35	� 

Počet jízd: 35 / 10,8 = 3,24 → 4 jízdy 

  

 Obrázek 37: Valník Tatra T815-20R25 28 270 6x6.2 [19] 

Motor   

Typ:    T3C-928-80/451 

Max. výkon:   270/1800 (kW)/ot (min)  

Zdvih. objem:   12.667 cm3 

 

Rozměry 

Délka:    8.800 mm   

Šířka:    2.550 mm 
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Výška:    3.800 mm 

Rozvor:   4.500 + 1320 mm 

  

Délka a šířka ložné plochy valníku:  6.180 x 2.470 mm 

Výška ložné plochy od vozovky:  1.350 mm 

Váhy 

Provozní hmotnost:    15.200 kg 

Užitečná hmotnost:    10.800 kg             

Celková hmotnost:    26.000 kg 

Celková hmotnost jízdní soupravy:  46.000 kg [19] 



 

5.1.11 TAHA Č DAF XF 440 FT

 Tahač DAF bude použit pro p

staveniště a ze staveniště

Obrázek 38: Tahač DAF XF 440 FT

Technické parametry:

AC  osa přední nápravy po konec kabiny

CE délka od konce kabiny po konec p

CH výška kabiny 

KA osa zadní nápravy 

HA průměr kol zadní nápravy

TL délka tahače 

73 

Č DAF XF 440 FT 

č DAF bude použit pro přepravu vrtné soupravy Li

 a ze staveniště.  

 

č DAF XF 440 FT [20] 

Technické parametry: 

ední nápravy po konec kabiny   880 mm

délka od konce kabiny po konec převisu  3870 m

      2550 mm

osa zadní nápravy      540 mm, 1080 mm

r kol zadní nápravy    970 mm

      6120 mm

epravu vrtné soupravy Liebherr LB-16 na 

880 mm 

3870 mm 

2550 mm 

540 mm, 1080 mm 

970 mm 

6120 mm  
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TB šířka vozidla      2490 mm 

SB šířka nápravy      1820 mm 

    

Hmotnost vozidla: 18000 kg 

Hmotnost soupravy: 44000 kg 

Hmotnost podvozku:  přední - 5026 kg 

   zadní  - 2041 kg 

   celkem - 7067 kg 

Nosnost podvozku:  přední - 2975 kg 

   zadní  - 9459 kg 

   celkem - 10933 kg [20] 

5.1.12  AUTODOMÍCHÁVA Č SCHWING STETTER C3 BASIC 

LINE AM 8 C 

 Pro dovoz betonové směsi z cementárny Cemex na ulici Masná v Brně bude 

sloužit autodomíchávač Schwing Stetter C3 Basic Line AM 8 C. Autodomíchávač bude 

využit v době 05/16 - 06/16. 

 

Obrázek 39: Autodomíchaváč SCHWING STETTER C3 BASIC LINE AM 8 C [21] 
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Obrázek 40: Buben autodomíchávače [21] 

Technické parametry: 

Jmenovitý objem  (m 3)   8 

Geometr. objem  (l)   14120 

Vodorys  (l)   9340 

Stupeň plnění   (%)   56,7 

Sklon bubnu   (°)   12,45 

Separátní pohon SH  (typ/kW)  D914L05 75 

Otáčky bubnu   (U/min.)       0 - 12 / 14 

Hm. nástavby (FH/SH)(kg)   3770/4350 

A - Průměr bubnu (mm)        2300 

B - Výška násypky* (mm)   2499 

C - Průjezd. výška* (mm)   2503 

D - Výsypná výška* (mm)   1101 [21] 

5.1.13  ČERPADLO BETONOVÉ SMĚSI SCHWING S 42 SX 

 Autočerpadlo betonové směsi bude sloužit k dopravě betonové směsi z 

autodomíchávače SCHWING STETTER C3 BASIC LINE AM 8 C. Hlavní náplní 

práce čerpadla bude betonáž základových konstrukcí, svislých stěn suterénu a stropu 

nad suterénem. Čerpání bude probíhat ze zpevněné plochy zařízení staveniště, kde se 

stroj zapatkuje. Autočerpadlo bude využito v době 05/16 - 06/16. 



 

Obrázek 41: Schéma rozm

Obrázek 42: Pracovní rozsah

76 

Schéma rozměrů autočerpadlo Schwing S 42 SX [21]

: Pracovní rozsah autočerpadla [21] 

 

[21] 
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Technická data: 

Vertikální dosah (m)  41,8 

Horizontální dosah* (m)  38,1 

Skládání výložníku   R 

Počet ramen    4 

Dopravní potrubí   DN 125 

Pracovní rádius otoče (°)  370° 

Systém zapatkování   SX 

Zapatkování podpěr - přední (m) 8,30 

Zapatkování podpěr - zadní (m) 8,30 

* od osy otoče výložníku 

Čerpací jednotka: 

Typ:     P2025 

Pohon (l/min)    636 

Dopravní válec (mm)   250 x 2000 

Hydraulický válec (mm)   120 / 80 

Počet zdvihů (min -1)   27 

Dopravované množství (m 3/h)* 161 

Tlak betonu max. (bar)  85 

* Maximální teoretické dopravované množství [21] 

5.1.14  TEODOLIT PENTAX ETH-510 

 Je moderní stavební teodolit se zobrazováním měřených údajů na displeji. Jde 

tedy o digitální teodolit vhodný pro stavební i vojenské účely. Je určen pro základní 

měřické i vytyčovací úlohy. Teodolit ETH-510 má oboustranný dobře čitelný displej, na 

kterém je možné zvolit místo hodnot svislého úhlu zobrazování sklonu v %. Digitální 
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teodolit ETH–510 umožňuje zobrazovat měřené úhly ve stupních (360°), samozřejmě v 

gradech (400G - používáno v ČR) a dokonce i v dělostřeleckých dílcích (6400) - ve 

vojenství. Spolehlivá a osvědčená optika s 30-ti násobným zvětšením dalekohledu 

umožňuje využívat tento digitální teodolit i za horší viditelnosti.  

Plně nabité nové baterie umožní až 47 hodin práce [22] 

 

Obrázek 43: Teodolit PETAX ETH-510 [22] 

Technické parametry: 

Hmotnost:      4,5 kg 

Obraz v dalekohledu:    vzpřímený 

Zvětšení dalekohledu:    30x   

Průměr objektivu:    45 mm 

Zorné pole ve 100m:    2,6 m 

Minimální zaostření:    1,35 m 

Metoda měření úhlů:     inkrementální rotační snímač 

Minimální zobrazení (volitelné):  10cc / 20cc 

Přesnost:     10" (30cc) 

Typ displeje:     LCD 
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Počet displejů:    2, oboustranně 

Citlivost krabicové libely:   8' / 2mm 

Vodotěsnost:     IP44 (pouze přístroj) 

Citlivost alhidádové libely:   40" / 2mm 

Zvětšení optické centrace:   3 x  

Rozsah zaostření optické centrace:  0,5 m až nekonečno 

Trojnožka:     odnímatelná 

Pracovní teplota:    -20°C až +50° 

Typ napájení:     4x tužkové baterie 

Pracovní doba:    cca 47 hodin 

Šířka přístroje:    175 mm 

Výška přístroje:    330 mm 

Délka přístroje:    170 mm 

5.1.15  VIBRAČNÍ DESKA LUMAG RP 1100PRO 

 Vibrační deska Lumag RP 1100PRO bude použita na zhutnění násypu pod 

sjezdovou rampu a na zhutnění zeminy pod nepodsklepenou částí objektu. Vibrační 

deska bude využita v době 06/16. 



 

Obrázek 44: Vibrační deska LUMAG RP 1100 PRO

 

Technické parametry:

Motor/pohon:  

Palivová nádrž: 

Výkon motoru: 

Délka desky:  

Šířka desky:  

Frekvence:  

Odstředivá síla: 

Plošný výkon:  

Maximální posuv: 

Vibrační údery: 

Účinná hloubka hutně

Max. dovolené nakloně

Úroveň hladiny hluku LWA:

Rozměry stroje se sklop. rukojetí:

80 

 

ční deska LUMAG RP 1100 PRO [23] 

Technické parametry: 

  1válcový 4taktní OHV motor 

  3,6 L 

  4,8 kW 

  570 mm 

  440 mm 

  70 Hz 

  15 kN 

  416 m2/h 

  15-20 m/min 

  4200 vpm 

inná hloubka hutnění:  30cm 

Max. dovolené naklonění motoru: 20° 

 hladiny hluku LWA:  108 dB(A) 

ry stroje se sklop. rukojetí: 430 / 600 / 780mm 
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Provozní hmotnost:   95 kg 

Přepravní hmotnost (brutto/netto): 98,8 / 107,3 kg 

Rozměry balení (D/Š/V):  640 / 480 / 720 mm [23] 

5.1.16  VIBRAČNÍ LIŠTA LUMAG RB-A 

 Pro hutnění a hlazení povrchu železobetonové základové desky a betonové 

mazaniny bude použita vibrační lišta Lumag RB-A. Stroj bude na stavbě využit v době 

05/16 - 06/12. 

 

Obrázek 45: Vibrační lišta Lumag RB-A 

Technické parametry: 

Motor:      čtyřtaktní jednoválec 

Výkon motoru:   0,9 kW 

Objem motoru:   31 cm3 

Startování:     reverzní startér 
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Záběr (dle šířky profilu):   2,44 m 

      3,66 m 

     4,47 m 

Úroveň hladiny hluku:   108 dB(A) 

Hmotnost:     20 kg 

Rozměry balení:    720/700/300 mm [23] 

5.1.17  PONORNÝ VIBRÁTOR LUMAG LFR 20E 

 Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E bude sloužit k hutnění betonové směsi 

základových konstrukcí, suterénních stěn a stropu na 1.PP. Bude využit v době 05/16 - 

06/16 

 

Obrázek 46: Ponorný vibrátor Lumag LFR 20E [23] 
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Technické parametry: 

Motor:    elektromotor 

Napětí:   400 V 

Výkon motoru:  2,2 kW 

Hmotnost:   22 kg 

Rozměry balení:  450 x 260 x 220 mm 

  

Příslušenství:  

Vibrační hlavice FL-45: Ø 45 mm 

Flexibilní hadice:  6 m 

Kalové čerpadlo SP-50: Ø 75 mm 

Hadice:   6 m 

Výtlačná výška:  15 m 

Výtlačné množství:  1200 L/h [23] 
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5.1.18  ELEKTRODOVÁ SVÁ ŘEČKA GE 290 TC, GÜDE 

 Svářečka bude využita pro svařování výztuže, popřípadě k dalším pracím, u 

kterých bude potřeba spojovat ocel. Svářečka bude na stavbě využita po celou dobu 

průběhu stavebně technologické etapy hrubé spodní stavby. 

 

Obrázek 47: Elektrodová svářečka GE 290 TC, GÜDE 

 

Parametry produktu: 

Napájecí napětí:   230 V / 400 V 

Frekvence:    50-60 Hz 

Max. příkon:    8/18,7 kW 

Min. pojistka:    16 A 

Napětí při chodu naprázdno:  48 V 

Doporučená tloušťka materiálu: 1,5-14 mm 
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Max. svářecí proud:   200 A 

Regulační rozsah:   70-290 A (u elektrod 2-5 mm) 

Doba zapnutí při max. proudu: 230 V - 20% / 400 V - 40 % 

Třída izolace:    H 

Druh ochrany:   IP 21 

Hmotnost (cca):   24 kg 
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5.1.19  HLADI ČKA BETONU LUMAG BT 900 

 Hladička betonu bude použita z důvodu požadavku na hladkost povrchu 

železobetonové desky, na kterou je navržena jako nášlapná vrstva pouze epoxidový 

nátěr. Tato hladička bude použita v garážích a na sjezdové rampě. 

  

Obrázek 48: Hladička betonu Lumag BT 900 [23] 

 Technické parametry: 

Motor:   4-takt LONCIN, G200F 

Výkon motoru: 4,8 kW 

Objem motoru: 196 cm3 

Startování:  reverzní startér 

Průměr rotoru: 910 mm 

Počet listů rotoru: 4 

Velikost listu:  350 x 150 mm 

Úhel listu:  0 - 15° 

Výkon stroje:  60 - 140 l/min 

Hmotnost:  63 kg 

Rozměr balení: 1020/1020/350 mm [23] 
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5.1.20  VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ KÄRCHER HD 7/18-4 M PLUS 

 

Obrázek 49: Vysokotlaký čistič Kärcher HD 7/18-4 M Plus [24] 

Technické údaje: 

    

Druh proudu Ph/V/Hz:  3/400 /50 

Průtok (l/h):    240-700 

Pracovní tlak (bar/MPa): 30-180 /3-18 

Max. tlak (bar/MPa):  215/21,5 

Max. teplota přívodní vody (°C):až do 60 

Příkon (kW):   5 

Hmotnost (kg1):  49 

Rozměry (D x Š x V) (mm): 467x407x1010 

Vybavení: 

Ruční stříkací pistole, Pistole Easy Press 

Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip 
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Vysokotlaká hadice, 10 m 

Pracovní nástavec, 1050 mm 

Trojitá tryska (0°/25°/40°), manuální [24] 

5.1.21  OKRUŽNÍ PILA BOSCH GKS 190 PROFESSIONAL 

  

Obrázek 50: Okružní pila Bosch GKS 190 Professional [25] 

Technické parametry: 

Hmotnost:   4,2 kg 

průměr pilového kotouče: 190 mm 

Hloubka řezu (90°):  70 mm 

Hloubka řezu (45°):  50 mm 

Průměr otvoru pilového kotouče:30,0 mm 

Jmenovitý příkon:  1.400 W 

Volnoběžné otáčky:  5.500 min-1 [25] 
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5.1.22  PŘÍKLEPOVÁ VRTA ČKA BOSCH GSB 162-2 RE 

PROFESSIONAL 

Technické parametry: 

Volnoběžné otáčky 1. rychlost: 0-750 ot/min 

Délka:     452 mm 

Jmenovitý příkon:   1500 W 

Údery naprázdno 1. rychlost: 0-12750 úd/min 

Volnoběžné otáčky 2. rychlost: 0-2550 ot/min 

Výška:     176 mm 

Max. průměr vrtání do betonu: 68 mm 

Rozsah sklíčidla:   3-16 mm 

Max. průměr vrtání do oceli:  14 mm 

Max. průměr vrtání do zdiva: 68 mm 

Max. krouticí moment:  50 Nm 

Výstupní výkon:   840 W 

Údery naprázdno 2. rychlost: 0-43350 úd/min 

Hmotnost:    4.8 kg 

Max. průměr vrtání do dřeva: 30 mm [25] 

 

Obrázek 51: Příklepová vrtačka Bosch GSB 162-2 RE Professional [25] 
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5.1.23  AKU VRTA ČKA BOSCH GSR 14,4 V-EC 2 X 2,0AH LI - L-

BOXX 

 

Obrázek 52: Aku vrtačka Bosch GSR 14,4 V-EC 2 x 2,0Ah Li - L-Boxx [25] 

Technické údaje:  

Max. krouticí moment (tuhý/měkký šroubový spoj): 46 / 23 Nm 

Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň):  0 – 500 / 1.600 ot/min 

Upínací rozsah sklíčidla, min./max.:   1,5 / 13 mm 

Závit vrtacího vřetena:    1/2" 

Napětí akumulátoru:     14,4 V 

Kapacita akumulátoru:    2,0 Ah 

Hmotnost včetně akumulátoru:   1,5 kg 

Doba nabíjení, cca:     35 min 

Stupně krouticích momentů:    18+1 

Délka:       179,0 mm 

Výška:       229,0 mm [25] 
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5.1.24  ÚHLOVÁ BRUSKA BOSCH GWS 850 CE PROFESSIONAL 

 

Obrázek 53: Úhlová bruska Bosch GWS 850 CE Professional [25] 

Technické parametry: 

Závit na vřetenu:  M14 

Průměr kotouče:  125 mm 

Volnoběžné otáčky:  2800-11000 ot/min 

Příkon:   850 W 

Hmotnost:   1.8 kg [25] 

  



 

5.1.25 ŘETĚZOVÁ

 Řetězová pila Husqvarna 543 XP bude využita p

které budou vkládány mezi zápory (I profily). Tyto pažiny bude t

přesný rozměr. 

Obrázek 54: Řetězová pila Husqv

Technické parametry:

Zdvihový objem válce:

Výstupní výkon: 

Maximální otáčky motoru p

Objem palivové nádrže:

Spotřeba paliva: 

Rychlost při volnoběhu

Kroutící moment, max.

Doporučená délka vodící lišty, min

Hmotnost (bez řezného nástroje):

 

92 

ĚZOVÁ  PILA HUSQVARNA 543 XP 

zová pila Husqvarna 543 XP bude využita při zařezávání d

které budou vkládány mezi zápory (I profily). Tyto pažiny bude t

 

ězová pila Husqvarna 543 XP [26] 

Technické parametry: 

Zdvihový objem válce:    43,1 cm³ / 2,63 krychlových palc

    2,2 kW 

čky motoru při zatížení:  9600 ot./min 

ivové nádrže:    0,42 l 

    467 g/kWh 

ěhu:    2700 ot./min 

Kroutící moment, max.:    2,4 Nm/7200 ot./min

ená délka vodící lišty, min-max:  33-45 cm  

zného nástroje):   4,5 kg [26] 

 

ř řezávání dřevěných pažin, 

které budou vkládány mezi zápory (I profily). Tyto pažiny bude třeba zařezávat na 

43,1 cm³ / 2,63 krychlových palců 

2,4 Nm/7200 ot./min 
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6.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

6.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 Kontrola projektové dokumentace a její úplnosti. Po celou dobu výstavby se 

musí nacházet na stavbě. Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

6.1.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

 K převzetí pracoviště dojde mezi četou vykonávající zemní a výkopové práce a 

četou, která bude zhotovovat základové konstrukce a konstrukci bílé vany. O předání 

bude proveden zápis do stavebního deníku s datem převzetí a podpisy vedoucích čet. 

 Při převzetí pracoviště proběhne kontrola úplnosti předcházejících prací podle 

projektové dokumentace. Kontrola se týká hlavně výkopových prací. Bude provedena 

kontrola rovinatosti základové spáry. Maximální odchylka rovinatosti základové spáry 

je ± 10 mm / 3 m. Základová spára musí být čistá. Dále se zkontroluje, zda se zde 

nenachází kořeny stromů, či jiné záležitosti, které by mohly ohrozit funkčnost 

základových konstrukcí. Kontrolu provede mistr. O kontrole zapíše zápis do stavebního 

deníku stavbyvedoucí. 

6.1.3 KONTROLA POLOHY A ROZM ĚRŮ VYKOPŮ 

 Provede se kontrola rozměrů rýh pro základové pasy a jam pro patky.  

Půdorysné rozměry se mohou lišit od projektových rozměrů maximálně o ± 50 mm / 3 

m. Odchylka hloubky stavební jámy se muže lišit o ±10 mm.  Kontrolu provede mistr a 

technický dozor investora. O kontrole se zapíše záznam do stavebního deníku. 
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Tabulka 6: Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů 

 

6.1.4 KONTROLA ZABEZPE ČENÍ VÝKOPU PROTI PÁDU OSOB 

A PŘEDMĚTŮ  

 Při provádění prací bude okolo stavební jámy zřízeno zábradlí o minimální 

výšce 1100 mm. Proběhne kontrola prvků tohoto zábradlí a jeho pevnost. Kontrola bude 

provedena mistrem a zaznamenána do stavebního deníku. 

6.1.5 PŘEVZETÍ MATERIÁLU A SKLADOVÁNÍ  

6.1.5.1 KONTROLA BEDN ĚNÍ A JEHO SKLADOVÁNÍ  

 Kontrola dodávky bednících prvků. Kontrola spočívá v množství dodaných 

prvků a jejich shoda dle projektové dokumentace a dodacího listu. Bednění musí být 

čisté a neporušené. Skladováno bude na rovných plochách na originálních paletách a 

kontejnerech od výrobce. Kontrolu provádí mistr a zapíše o ní záznam do stavebního 

deníku. 

6.1.5.2 KONTROLA DODÁNÍ OCELI A JEJÍ SKLADOVÁNÍ  

 Kontrola dodaného množství, rozměrů a průměrů oceli, tvar výztuže a správnost 

ohybů dle projektové dokumentace a dodacího listu. Důležité údaje ke kontrole jsou 

mez pevnosti v tahu, tažnost, druh povrchu. Betonářská ocel musí vyhovovat 

požadavkům evropské normy pro ocel ČSN EN 10080:1999. Skladovaná ocel musí být 

na pevném podkladu a na dřevěných podkladcích, kde nebude docházet k deformacím a 

znečištění oceli. Skladovat se bude tak, aby různé průměry oceli byly odděleny a 

opatřeny štítkem a nedocházelo k chybám při vyztužování.  
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 Štítky budou opatřeny následujícími údaji: 

- označení výrobku (prut, svitek), 

- číslo normy, pod kterou výrobek spadá (ČSN EN 10080), 

- jmenovitý rozměr výrobku, 

- technická skupina. 

 Svařované sítě budou opatřeny štítkem s údaji: 

- označení výrobku (svařovaná síť),  

- číslo normy, pod kterou výrobek spadá (ČSN EN 10080),  

- jmenovité rozměry výrobku (rozměry drátů, rozměry sítí, rozteče drátů, přesahy),  

- technická skupina oceli. 

 Kontrolu provede mistr a zapíše o ní záznam do stavebního deníku. 

6.1.5.3 KONTROLA DODÁNÍ T ĚSNÍCÍCH A AKUSTICKÝCH PRVK Ů A 

VYLAMOVÁK Ů 

 Kontrola spočívá v množství dodaných prvků a jejich druhu. Prvky budou 

označeny, aby nedošlo k jejich záměně, to se týká hlavně akustických prvků. Tyto prvky 

budou skladovány v uzamykatelných skladech (garážích), které jsou na pozemku 

zařízení staveniště. Kontrolu provede mistr a zapíše o ní záznam do stavebního deníku. 

6.2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLA 

6.2.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

 Kontrola klimatických podmínek bude probíhat 4x denně, a to ráno, v poledne, 

večer a v noci. Noční kontrolu je možné sloučit s tou večerní, pokud není předpokládána 

výrazná změna klimatických podmínek. V technologickém předpisu je stanoveno za 

jakých podmínek je možné pracovat a kdy je práce nutné přerušit, případně jaké 

opatření jsou třeba provést. 

 Výsledky kontrol budou zapsány mistrem do stavebního deníku. 
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6.2.2 KONTROLA ZP ŮSOBILOSTI PRACOVNÍK Ů 

 Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu pracovníků, zda mají platnou 

kvalifikaci pro provádění prací. Pracovníci musí být proškoleni v BOZP. U pracovníků 

pracujících se svářečkou je nutný platný svářečský průkaz. Pracovníci nesmí být v 

pracovní době pod vlivem návykových látek. V případě, že bude podezření na tento 

fakt, bude přivolána Policie České republiky a bude proveden test. 

6.2.3 KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU STROJ Ů, 

ZABEZPEČENÍ 

 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat práce. Kontrolou se 

myslí technický stav stroje, např. hladina provozních kapalin, promazání součástek, 

dobrý stav ocelového lana u jeřábu. Po skončení prací musí být stroje řádně 

zaparkovány, uzamčeny a opatřeny nádobou pro odkapávání provozních kapalin. 

Parkovány musí být na stabilním místě, zabrzděny, případně opatřeny patkami proti 

samovolnému rozjetí.  

6.2.4 KONTROLA PROVEDENÍ ZEMNÍCÍHO PÁSKU 

 Mistr provede kontrolu umístění zemnícího pásku do výkopu rýh po obvodu 

stavební jámy. Pásky budou vytaženy až na terén, kde budou později napojeny na 

bleskosvody. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.2.5 KONTROLA PROVEDENÍ PAS Ů A PATEK 

 Provádění základových konstrukcí bude rozděleno na tři etapy. První etapou je 

betonáž pasů a patek z prostého betonu. Druhá etapa je vytvoření podkladní vrstvy pod 

železobetonovou základovou desku a třetí etapa je samotná železobetonová základová 

deska. Stavbyvedoucí provede kontrolu rovinatosti základových pasů a patek a jejich 

provedení dle projektové dokumentace.  

6.2.6 KONTROLA PODKLADNÍ VRSTVY 

 Mistr provede kontrolu tloušťky a rovinatosti podkladní betonové vrstvy, a zda 

je provedena v celé ploše pod budoucí železobetonovou základovou deskou. 

 O provedené kontrola zhotoví zápis do stavebního deníku. 
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6.2.7 KONTROLA BEDN ĚNÍ 

 Mistr zkontroluje provedení bednění pro část železobetonové základové desky v 

místě, kde se mění hloubka založení. Toto místo se nachází mezi garážemi a suterénní 

částí objektu. Stavbyvedoucí spolu se statikem ověří bednění stěn a sloupů spodní 

stavby. Vnitřní povrch bednění musí být očištěn a opatřen odbedňovacím nástřikem. 

Odbedňovací prostředek musí být vybrán tak, aby neměl nepříznivý vliv na beton. 

Bednění musí být pevně umístěno a nevykazovat žádné znaky možného pohybu.  

6.2.8 KONTROLA ULOŽENÍ VÝZTUŽE 

 Technický dozor investora, stavbyvedoucí a statik provede kontrolu správného 

uložení, krytí a průměrů výztuže v konstrukci železobetonové základové desky. Dále 

zkontrolují čistotu výztuže, na povrchu se nesmějí uvolňovat produkty koroze a 

škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton nebo na soudržnost mezi 

nimi. Před betonáží je tedy nutné výztuž zbavit nečistot, mastnoty a volné rzi. 

Manipulovat s výztuží se smí jen tak, aby nedošlo k jejímu zakřivení a deformaci. Aby 

nedošlo k deformaci při betonáži železobetonové desky je zapotřebí instalovat pochozí 

lávky. Je nutno zkontrolovat jestli druh, profil, počet a délky rovné výztuže a ohybů, 

tvar třmínků a háky, odpovídají projektu. Další kontrolou je stykování výztuže dle 

projektové dokumentace. O této skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku. 

6.2.9 KONTROLA OSAZENÍ VŠECH PRVK Ů 

 Stavbyvedoucí zkontroluje správnost uložení těsnících prvků BK Illichman. 

Tyto prvky musí být osazeny dle technologického předpisu. Dále provede kontrolu 

uložení akustických prvků schodiště a osazení vylamováků do stěn sjezdu do garáže. 

6.2.10  KONTROLA VYVEDENÍ VYZTUŽE 

 Po provedení výztuže a osazení veškerých prvků je ještě nutné zkontrolovat, zda 

je dostatečně vytažena výztuž pro napojení stěn a sloupů dle projektové dokumentace. 

Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí za účasti statika a technického dozoru investora. 

6.2.11  KONTROLA BETONOVÉ SM ĚSI A BETONÁŽE 

 Kontrola betonové směsi se bude týkat hlavně kontroly dodacího listu, 

konzistence betonové směsi, stejnorodosti betonu, pevnosti v tlaku. Kontrola dodacího 
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listu bude probíhat při každé dodávce betonové směsi na stavbu. Kontrolovat se bude 

zejména množství, pevnost, maximální velikost zrna kameniva a čas kdy byl 

autodomíchávač naložen. Konzistence betonové směsi bude za pomoci zkušební metody 

sednutí kužele. Kontrolovat se bude první dodávka každého dne betonáže nebo při 

změně dodávky jiného druhu betonu, popřípadě každých 25 m3 betonu. Namátkově 

budou vybrány dodávky betonové směsi, z kterých budou odebrány vzorky pro 

zkušební krychle o rozměrech 150 x 150 x 150 mm. 

- kontrola konzistence betonové směsi pomocí: 

 - zkouška sednutím dle ČSN EN 12 350-2 

 - zkouška Vebe dle ČSN EN 12 350-3 

 - zkouška rozlitím dle ČSN EN 12 350-5 

 

- kontrola zhutnitelnost 

 - stupeň zhutnitelnost dle ČSN EN 12 350-4 

- kontrola objemové hmotnosti 

 - objemová hmotnost dle ČSN EN 12 350-6 

- kontrola obsahu vzduchu 

 - tlakové metody dle ČSN EN 12 350-7 

 Maximální doba dodávky čerstvé betonové směsi je stanovena na 90 minut, při 

dopravě betonové směsi z nedaleké betonárny tento čas nebude ohrožen ani při 

možných dopravních komplikacích. 
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Obrázek 55: Kontrola sednutí kužele 

 Betonová směs se smí ukládat z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k 

rozmísení směsi a nerovnoměrnému sedání kameniva. Postupně se betonová směs bude 

hutnit ponornými vibrátory. Vzdálenost sousedních ponorů nesmí překročit 1,4 násobek 

viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 

1,25 násobek účinné délky hlavice. Při zhutňování musí vibrátor vnikat do předchozí 

vrstvy do hloubky 50 - 100 mm. Vpichy musí být vedeny tak, aby nedocházelo ke styku 

s bedněním. 

 O betonáži a provedených kontrolních zkouškách musí být proveden zápis do 

stavebního deníku. 
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6.2.12 KONTROLA OŠET ŘOVÁNÍ BETONU 

 Stavbyvedoucí, technický dozor investora, popřípadě mistr, kontrolují průběžně 

ošetřování čerstvého betonu během tuhnutí a ochranu před klimatickými vlivy. Musí být 

zajištěno pozvolné vypařování vody z povrchu betonu. 

 Pro ošetřování betonu budou sloužit různá opatření. První možností je zakrytí 

povrchu betonu fólie, které budou zabezpečeny na hranách a spojích proti odkrytí. Další 

možností je ošetřování betonu vodou neboli kropení. 

Doba ošetřování betonu závisí na teplotě povrchu betonu a vývoji pevnosti betonu, a je 

stanovena v ČSN EN 13670. 

Tabulka 7: Minimální doba ošetřování betonu ve dnech 

 

 Pokud je rychlost vypařování vody z povrchu betonu nízká (vlhké, deštivé, 

mlhavé počasí), pak je zajištěno dostatečné přírodní ošetřování. Teplota povrchu betonu 

nesmí klesnout pod 0 °C, pokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které 

může odolávat mrazu bez poškození. 

6.2.13  KONTROLA ROZEBÍRÁNÍ BEDN ĚNÍ 

 Mistr a technický dozor kontrolují rozebrání bednění. Bednění se nesmí 

odstraňovat, dokud beton nedosáhne dostatečné pevnosti, aby nedošlo k poškození 

povrchu při odbedňování. Dále dohlíží na očištění odstraněného bednění a jeho správné 

skladování. 



 

6.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA

6.3.1 KONTROLA P

 Kontrolu provádí 

geodeta. Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech k

dokumentací, velikost odchylek vzniklých

aby se zabránilo nepř

Odchylky jsou stanoveny v norm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 56: Mezní svislé odchylky pro sloupy a st

Obrázek 57: Mezní svislé odchylky pro sloupy a st102 

TUPNÍ KONTROLA  

KONTROLA P ŘESNOSTI PROVEDENÝCH 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora

Kontroluje se správnost a úplnost provedení všech konstrukc

dokumentací, velikost odchylek vzniklých při výstavbě musí být menší než dovolená, 

nepříznivým účinkům na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí

Odchylky jsou stanoveny v normě ČSN EN 13670. 

: Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny 

: Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny 

ROVEDENÝCH KONSTRUKCÍ 

stavbyvedoucí a technický dozor investora za přítomnosti 

onstrukcí s projektovou 

 musí být menší než dovolená, 

hanickou odolnost a stabilitu konstrukcí. 



 

 

 

Obrázek 58: Mezní odchylky
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: Mezní odchylky pro povrchy a hrany 
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Obrázek 59: Dovolené odchylky pro polohu základů 

6.3.2 KONTROLA PEVNOSTI BETONU 

 Kontrola je prováděná dle ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: 

Pevnost v tlaku zkušebních těles. 

 Zkušební vzorek se odebere minimálně 3x za dobu betonování z 

autodomíchávače v cca 1,5 násobku množství potřebného pro zkoušku. Toto množství 

se uloží do zkušebních krychlí o rozměrech 150 x 150 x 150 m a zhutní se. Vzorek se 

řádně popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. 

Zkušební tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C±5°C minimálně 

16 hodin a nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. 
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6.3.3 KONTROLA POVRCHU BETONU 

 Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda 

na něm nejsou výstupky, díry, praskliny nebo štěrková hnízda, dále kontroluje celistvost 

povrchu. Zvláště je třeba dbát na hladkost a rovinatost železobetonové desky. 

Stavbyvedoucí provede o kontrole zápis do stavebního deníku. 
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7.1 VSTUPNÍ KONTROLA 

7.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 Kontrola projektové dokumentace a její úplnosti. Po celou dobu výstavby se 

musí nacházet na stavbě. Kontrolu provede stavbyvedoucí a technický dozor investora. 

7.1.2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠT Ě 

 Stavbyvedoucí převezme dokončenou skladbu konstrukce pod budoucí podlahou 

komerčních prostor. Konstrukce se skládá ze 150-200 mm tlustého štěrkopískového 

podsypu, na kterém je zhotovena betonová mazanina tloušťky 150 mm vyztužená kari 

sítí. Beton musí být dostatečně vyzrálý a neprojevovat žádné známky poruch. Na 

podkladě se nesmí nacházet žádné ostré výčnělky nebo dutiny. Povrch musí být čistý, 

soudržný, bezprašný, suchý a zbavený mastnot. Rovinatost podkladu musí být s 

odchylkou maximálně ± 5mm na dvoumetrové lati. Zaoblení na hranách, koutech a 

rozích musí být minimálně 40 mm. O provedené kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku.  

7.1.3 KONTROLA PROSTUPŮ 

 Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují polohu a počet prostupů 

podkladní konstrukcí podle projektové dokumentace. Prostupy musí být vedeny kolmo 

k podkladu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.1.4 PŘEVZETÍ MATERIÁLU A SKLADOVÁNÍ  

 Kontrolu dodávek hydroizolací a penetračních nátěrů provede mistr. U dodávek 

je nutné zkontrolovat jejich typ a počet dle projektové dokumentace a dodacího listu. U 

penetrací je nutné zkontrolovat expirační data. Dále je nutná kontrola balení, zda není 

nijak výrazně poškozené a neohrozí montáž. Role asfaltových pasů musí být skladovány 

ve stojaté poloze na paletách, aby nedošlo k tvarovým změnám. Materiál bude 

skladován v uzamykatelných skladech, kde nedojde k výraznému vlivu UV záření a 

možnosti nenávratného slepení asfaltových pasů. 
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Obrázek 60: Skladování hydroizolačních folíí [27] 

7.2 MEZIOPERA ČNÍ KONTROLA 

7.2.1 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 

 Kontrola klimatických podmínek bude probíhat 4x denně, a to ráno, v poledne, 

večer a v noci. Noční kontrolu je možné sloučit s tou večerní, pokud není předpokládána 

výrazná změna klimatických podmínek. Izolace se smí provádět pouze za suchého 

počasí při teplotě vyšší než +5°C. Za chladnějšího počasí se asfaltové pásy před 

realizací musí skladovat ve vytápěném prostoru. 

 Výsledky kontrol budou zapsány mistrem do stavebního deníku. 

7.2.2 KONTROLA ZP ŮSOBILOSTI PRACOVNÍK Ů 

 Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu pracovníků, zda mají platnou 

kvalifikaci pro provádění prací. Hydroizolace smějí provádět pouze zaučení stavební 

izolatéři, kteří jsou prokazatelně seznámeni s technologickými předpisy a postupy. 

Pracovníci musí být proškolení v BOZP. Pracovníci nesmí být v pracovní době pod 

vlivem návykových látek. V případě, že bude podezření na tento fakt, bude přivolána 

Policie České republiky a bude proveden test. 
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7.2.3 KONTROLA PRACOVNÍCH NÁSTROJ Ů 

 Před započetím samotných prací je vždy nutné zkontrolovat propanbutanové 

hořáky, očistit veškeré pomůcky pro lepení izolací. Kontrolu provádí mistr a pracovníci, 

kteří budou provádět pokládku izolací. 

7.2.4 KONTROLA PROVEDENÍ PENETRA ČNÍHO NÁT ĚRU 

 Nátěry nanášejí izolatéři na suchý podklad ve 2 vrstvách. Mistr provede kontrolu 

celoplošného nátěru penetrací. O kontrole sepíše zápis do stavebního deníku. 

7.2.5 KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACÍ 

 Povlaky z asfaltových pásů budou nataveny ve dvou vrstvách. Vzájemné spojení 

hydroizolačních pásů v ploše musí být souvislé bez jakýchkoliv mezer a nespojených 

míst. Největší přípustná délka pásu na vodorovných plochách je 5 m. Přesahy 

asfaltových pásů musí být minimálně 100 mm. Přesahy jednotlivých vrstev asfaltových 

pásů musí být posunuty o polovinu šířky pásu. Při průběhu prací je nutné kontrolovat, 

zda izolace není poškozena pohybem osob či nástrojů. 

 Nejčastější závady jsou: 

- nesprávně provedená úprava povrchu podkladní konstrukce 

- nedostatečné spojení izolace s podkladem 

- nedostatečně spojení jednotlivých vrstev izolace mezi sebou 

- mechanické poškození izolace 

- izolace neprobíhá spojitě v celé ploše 

- nekvalitní provedení vzájemných spojů jednotlivých izolačních pásů 

- nekvalitní provedení prostupů [28] 

7.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 

7.3.1 KONTROLA T ĚSNOSTI HYDROIZOLACE 

 Vizuální kontrola izolací spočívá ve spojitosti, rozsahu a dimenzi dle projektové 

dokumentace. Speciální jehlou nebo za pomoci špachtle bude provedena zkouška 
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těsnosti spojů, a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem proti spoji. Tuto zkoušku 

je možné provádět při teplotě 10°C - 20°C. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

7.3.2 KONTROLA PROVEDENÍ HYDROIZOLACÍ V MÍSTECH 

PROSTUPŮ 

 Stavbyvedoucí provede zkoušku těsnosti hydroizolace v místě prostupů, a to za 

pomocí zkušební jehly. Dále provede vizuální kontrolu a o těchto skutečnost sepíše 

záznam do stavebního deníku. 
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8.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O BOZP 

 Jednou z důležitých částí, které je třeba věnovat pozornost je bezpečnost a 

ochrana zdraví při práci. Bezpečnost práce na staveništi se řídí nařízením vlády             

č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na 

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

do hloubky. 

 Při pracích na stavbě bytového domu smějí pracovat pouze pracovníci, kteří jsou 

proškoleni BOZP. Práce smějí vykonávat pouze vyškolení pracovníci, kteří mají 

kvalifikaci na provádění konkrétního druhu práce. Pomocné práce mohou vykonávat 

pracovníci proškolení v rozsahu vykonávané činnosti. O školení bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště vybaveni ochrannými 

pomůckami. Jako nejdůležitější ochranné prvky jsou považovány: helma, reflexní vesta 

a pevná obuv. 

 Pracovníci musejí být seznámeni s technologickým postupem prací, týkajících se 

jejich činností. 

8.2 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 

 V této kapitole jsou uvedeny hlavní body, které se týkají prací na hrubé spodní 

stavbě bytového domu Kovářská 12. 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 

zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících 

zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 

nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 

pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 

narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
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d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 

tomuto nařízení nebo zasypány. 

 2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 

snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 

pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 

předpis. 

 7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, 

pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 

provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 

na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. [11] 

 Při realizaci bude staveniště dočasně oploceno. Oplocení bude dosahovat 

výšky 2,0 m. U brány vjezdu na staveniště budou rozmístěny značky zakazující 

vstup nepovolaným osobám, vstup jen v ochranné přilbě a reflexní vestě a dále 

značky upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. 

II. Zařízení pro rozvod energie 

 1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku 

požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím 

úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod 

energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, 
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podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k 

součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 

identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

 2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 

musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. 

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, 

musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí 

být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. [11] 

 Napojení energií včetně kanalizace je řešeno v situaci zařízení staveniště a v 

technické zprávě.  

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí 

být pevná a stabilní s ohledem na 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 

c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 

intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 

mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 

nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 

majetku nebo životního prostředí. 

 5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 

nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
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vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 

přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

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

 7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 

zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 

postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. [11] 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 

používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 

půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 

technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních 

vedení a překážek. 

 2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v 

pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, 

posunutí nebo uvolnění. 

 3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 

ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 

stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 

pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 

uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru 

všemi fyzickými osobami. 
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 6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem 

a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 

na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. [11] 

 Platí pro stroje, které se budou pohybovat po staveništi při stavebně 

technologické etapě hrubé spodní stavby. Stroje Liebherr LB-16, Soilmec SM-5, 

Caterpillar M 318F, Caterpillar 226B, nákladní automobil Tatra 815. 

II. Stroje pro zemní práce 

 1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 

svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato 

vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená 

fyzická osoba před zahájením prací. 

 3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

 5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje 

nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 

nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, 

případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability 

stroje a omezení výhledu obsluhy. 

 7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 

spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 

poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 

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

nehrozí sesuv zeminy. [11] 

 Platí pro stroje, které se budou pohybovat po staveništi při stavebně 

technologické etapě hrubé spodní stavby. Stroje Liebherr LB-16, Soilmec SM-5, 

Caterpillar M 318F, Caterpillar 226B, nákladní automobil Tatra 815. 
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V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného 

zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání 

zajistí. 

 2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 

dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 

kontrolu. [11] 

 Platí pro autodomíchavač Schwing Stetter C3 BASIC LINE. 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 

nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí 

stavby. 

 2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen 

podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

 3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 

zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 

dopravované směsi bylo minimalizováno. 

 6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 

složité a opakované couvání vozidel. 

 7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

a) přehýbat hadice, 

b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

 8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby 

obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 

nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
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 9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je 

nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 

výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

 10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

 11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

 12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a 

výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

 13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

[11] 

 Platí pro autočerpadlo Schwing S 42 SX. 

IX. Vibrátory 

 1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 

držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 

jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

 2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 

zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí 

být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. [11] 

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

 1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 

průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha. 

 2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v 

souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 

spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 

parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému 

pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na 

zem. 
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 3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 

polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

 4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 

potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která 

zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 

jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 

stroje. 

 5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, 

kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 

činností prováděnou v jeho okolí. [11] 

XV. Přeprava strojů 

 1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho 

pracovního zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k 

používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v 

návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

 2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 

prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného 

vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené 

bližší požadavky. 

 3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují 

fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

 4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 

zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 

používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 

bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 

uložena a upevněna samostatně. 

 5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
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 6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 

všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 

ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

 7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 

mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 

sjíždění stroje. 

 8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

 9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 

mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 

maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 

na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci 

s břemeny. 

 10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 

osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným 

zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu 

je tažné vozidlo zabrzděno. [11] 

 Tyto informace jsou důležité pro přepravu strojů, které budou využity na 

stavebně technologické etapě hrubé spodní stavby. Zejména vrtná souprava 

Liebherr LB - 16. 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

 1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem 

prací. Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně 

v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

 2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 

konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo 

doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich 
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poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být 

bezpečně přístupná. 

 3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

strojů. 

 4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna 

jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 

klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 

jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 

dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

 10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor 

pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny 

proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 

naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 

jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby 

nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

 12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech 

s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů. 

 13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny 

nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty 

podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

 14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 

odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 

podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s 

nimi. 
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 15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo 

z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 

1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 

stanoveného technologického postupu. 

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

právním předpisem. [11] 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

 1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny 

trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, 

vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a 

nadzemní překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 

nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a 

nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

 2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů 

a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti 

sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb 

ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a 

stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

 4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 

popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení 

technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu27) a jiných podzemních 

překážek. [11] 

III. Zajištění výkopových prací 

 1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 

výkopem. 

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

fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj 

dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod 

o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li 

hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v 

ostatních případech po obou stranách. 
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 5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 

stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 

zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s 

výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v 

projektové dokumentaci. 

 6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a 

výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu 

větším než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami 

nebo zarážkami. [11] 

 V průběhu zemních prací bude okolo stavební jámy zřízeno zábradlí. Toto 

zábradlí bude výšky 1,1 m. 

IV. Provádění výkopových prací 

 1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a 

jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 

stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem 

neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

 2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 

delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, 

pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, 

zajistí měření jejich koncentrace. 

 6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 

prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 

ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 

průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

 7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění 

výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa 

ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

 8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 

rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
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10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 

výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou 

odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, 

přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších 

zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

 12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných 

zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn 

výkopů ani sousedních staveb. [11] 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

 1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

 2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při 

hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V 

zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde 

je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 

stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 

první. 

 3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě 

zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo 

poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí 

ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

 5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické 

osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 

provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, 

osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

[11] 

VI. Svahování výkopů 

 1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 

provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a 

jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 
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m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají 

být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

 2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 

dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 

sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 

 4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita 

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

 6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 

realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro 

zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. [11] 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

 1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 

stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 

demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 

ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce 

bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 

úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

 2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno 

při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

 3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

 4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí 

hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem 

křížení betonářských prací písemný záznam. [11] 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

 1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě 

plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do 

hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí 

zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém 

postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

 2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 

podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

 3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v 

průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

 4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 

stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 

obsluhou čerpadla. [11] 

IX.3 Odbedňování 

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

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být 

zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

 2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 

dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při 

odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 

pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 

bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 

 3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 

 4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 

aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. [11] 
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XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 

tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 

zvláštním právním předpisem. 

 2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 

stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 

elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 

fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

 3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 

způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 

prostředky být chráněny proti propálení. 

 4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 

natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 

menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce. 

 5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu. 

 6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 

odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s 

rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým 

postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. [11] 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 

 1. Datum odeslání oznámení. 

 2. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa 

bydliště zadavatele stavby (stavebníka). 

 3. Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

 4. Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy 

č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 
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 5. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa 

bydliště zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, 

popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

 6. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa 

bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 

 7. Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa 

bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 

 8. Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

 9. Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

 10. Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

 11. Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

 12. Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby 

oprávněné jednat jeho jménem. [11] 

8.3 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 1. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy 

(ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší 

než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 

propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s 

ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče 

(madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

 2. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 

konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná 

náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být 

zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení 

nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu 

opět osadí. [11] 
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II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

 1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky 

odpovídaly povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, 

umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s 

požadavky průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné 

pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 

 2. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v 

kombinaci prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými 

výrobcem tak, že je 

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

volného okraje), 

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

nebo 

c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 

vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 

dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 

zranění zaměstnance. 

 3. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních 

prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 

polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 

Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 

vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 

kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 

osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 

dostatečně odolné. [11] 

III. Používání žebříků 

 1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití 

jiných bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 

účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 

prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
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nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 

nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 

nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

 2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 

obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 

spolehlivou oporu. 

 3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 

pokud zvláštní právní předpisy nestanoví j inak. 

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

než jedna osoba. 

 5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je 

k takovému použití výrobcem určen. 

 6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 

madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) 

zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za 

příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí 

být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

 7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 

upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 

a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

 8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 

bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 

opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 

jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 

zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o 

délce větší než 12 m nelze používat. 



131 

 

 9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho 

horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 

0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

 10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 

výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

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

používání. [11] 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

 1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány 

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

 2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 

musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. [11] 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

 6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 

prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 

nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 

(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 

bezodkladně. 

 8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s 

výjimkou žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. [11] 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

 1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 

předpokladu, že 

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku 

shozeného předmětu nebo materiálu, 

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
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c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku 

jiných nežádoucích účinků. 

 2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 

předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance 

strhnout z výšky. [11] 

XI. Školení zaměstnanců 

 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 

pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných 

a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na 

žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. 

Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty 

druhé. [11] 
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9.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Novostavba bytového domu v městské části Brno - Komárov je navržena tak, 

aby neovlivňovala životní prostředí v jejím okolí. S odpady, které vzniknou při 

výstavbě, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Zákon o odpadech. Tento zákon 

zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

 a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje1a) a při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a 

zlepšování účinnosti tohoto využívání, 

 b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

 c) působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství. [11] 

 Nakládání s odpady dále upravuje vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady a vyhláška č. 93/2016 Sb. Vyhláška o katalogu odpadů. V průběhu 

realizace objektu se budou odpady třídit dle katalogu odpadů a následně odváženy k 

recyklaci nebo k uložení na skládku. Pro třídění odpadů budou na pozemku zařízení 

staveniště umístěny kontejnery. 

 Odpad ze sanitárních buněk bude za pomoci staveništní přípojky kanalizace a 

objektové přípojky odváděn do jednotné kanalizace pod komunikací na ulici Kovářská. 

Dalším odpadem, kterému je potřeba věnovat pozornost je únik provozních kapalin ze 

stavebních strojů a vznik hluku a vibrací. Touto problematikou se zabývá nařízení vlády 

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

nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a 

hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory 

staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 

c) hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, 

d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu. [11] 

 Pro novostavbu bytového domu je nejdůležitější skupinou v katalogu odpadu 

skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 
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kontaminovaných míst) a skupina č. 20 Komunální odpady (odpady z domácností a 

podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z 

odděleného sběru. Dalším důležitým bodem je zákaz pálení odpadů na staveništi a 

dodržování evidence odpadů včetně jejich nakládání. Při úniku provozních kapalin ze 

stavebních strojů je nutné kontaminovanou oblast neutralizovat a odvézt na příslušné 

místo. O této skutečnosti musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

9.2 ROZDĚLENÍ ODPADŮ 

 Základními odpady vznikající na stavbě jsou odpady komunální a stavební 

odpad. 

9.2.1 STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPAD 

 Staveništní odpad je dělen do dvou kategorií a to ostatní běžný odpad - O a 

nebezpečný odpad - N. 

Tabulka 8: Seznam skupin odpadů vzniklých na staveništi [11] 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 

17 01 01 Beton O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet N 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 09* 
Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami N 

17 05 03* 
Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky N 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 O 

17 06 03* 
Jiné izolační materiály, které jsou 
nebo obsahují nebezpečné látky N 

17 09 03* 

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

nebezpečné látky N 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 17 09 

01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

 Odpady budou zpracovávány firmami Sako Brno a.s., pískovna Černovice, 

Kovokom šrot s.r.o. 
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9.2.2 KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 Jedná se o odpad, který bude vytvořen pracovníky a balením materiálů 

použitých při výstavbě. Tento odpad bude tříděn do tří kontejnerů, které budou 

nachystány na pozemku zařízení staveniště. 

Tabulka 9: Seznam komunálního odpadu vzniklého na staveništi [11] 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 02 Sklo O 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z 
kuchyní a stravoven O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

9.2.3 PRACH, HLUK A ÚNIK PROVOZNÍCH KAPALIN 

 Jedním z faktorů, který může ovlivňovat okolí v průběhu výstavby, je hluk a 

prach. Dalším významným faktorem je únik provozních kapalin ze strojů použitých při 

stavbě. 

 Staveniště se nachází na ulici Kovářská v Brně, nedaleko centra města, z tohoto 

důvodu je nutné omezit hlučnost pracovních strojů. Opatření, které by mělo zamezit 

nepříznivému vlivu na okolí, je omezení pracovní doby od 7:00 a maximálně do 18:00 v 

pracovních dnech.  

 Největší přípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru 

jsou stanoveny:  

 Při stavbě budou použity pracovní stroje a mechanismy, které jsou v dobrém 

technickém stavu a nepřekračují hodnoty hlučnosti stanovené v technickém osvědčení. 

Při provozu strojů a mechanismů, u kterých nelze snížit jejich hlučnost, na hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy, bude potřeba zabezpečit pasivní ochranu. Stroje a 

elektrická nářadí musí být opatřena předepsanými kryty, které snižují jejich hlučnost. V 

době odstavení strojů se musí vypínat jejich motory. Stroje musí být vybaveny nádobou 

na zachycení provozních kapalin při jejich úniku. 
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9.2.4 OCHRANA PROTI ZNE ČISTĚNÍ KOMUNIKACÍ A 

PRAŠNOSTI 

 Při výjezdu na veřejné komunikace musí být stroje zbaveny bláta a jiných nečistot. 

Pokud dojde k znečištění komunikace, musí být vždy odklizeny čistícími vozy nebo 

univerzálním nakladačem. Při přepravě zeminy je třeba zajistit, aby náklad nepadal přes 

bočnice vozidel. 

 V suchých dnech výkopových prací, bude možné prašnost omezit za pomoci 

kropení zeminy. 

9.3 POUČENÍ 

Každý pracovník bude seznámen s opatřeními a seznamy třídění odpadů, a bude je bez 

výjimky dodržovat. O tomto obeznámení bude proveden zápis do stavebního deníku, 

spolu s podpisy pracovníků. 
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ZÁVĚR 

 Tématem bakalářské práce byla hrubá spodní stavba bytového domu. Při 

vypracovávání této práce jsem narazil na velkou spoustu nových a velmi užitečných 

informací. Při vypracovávání jsem použil mnoho různých zdrojů, z kterých jsem vybíral 

užitečné informace. Věřím, že nabyté znalosti při zpracování této práce mi budou 

užitečné i v dalším studiu oboru realizací staveb. Mohl jsem se přesvědčit, že stavebně 

technologická příprava není jednoduchá záležitost a bez patřičných zkušeností mnohdy 

těžko řešitelná záležitost. V této oblasti mi velmi pomáhal vedoucí práce Ing. Boris 

Biely. 

 Práce mi také dala užitečné zkušenosti v práci s výpočetními programy 

CONTEC a BUILDPOWER S. Tyto programy mi velmi ulehčily zpracování časového 

plánu, graf potřeby pracovníků a položkového rozpočtu. 

 Zajímavou zkušeností je také řešení založení objektu v zástavbě centra města 

Brna, kde jsem se musel vypořádat s dopravní situací a omezeným prostorem pro 

samotný proces výstavby. 

 Pro objekt jsem navrhl způsob hloubení stavební jámy, o kterém se domnívám, 

že by mohl být jak ekonomicky, tak technologicky dobře proveditelný. Hlavní roli hrají 

vrtné soupravy pro vrtání pilot pro záporové pažení a pro vrtání mikropilot, dále rýpadlo 

s hloubkovou lopatou, které bude zeminu těžit z terénu, tudíž není nutné vytvářet žádný 

nájezd do stavební jámy. Pro vyhloubení hlavní stavební jámy a zhotovení pažení, je do 

jámy spuštěn smykový nakladač vybavený podkopovou lopatou pro hloubení rýh pro 

základové pasy a jam pro základové patky. Veškerou zeminu ukládá do kontejneru, 

který je spuštěn do stavební jámy za pomocí autojeřábu. 

 Následuje zhotovení systému „bílá vana“, který pro mě byl úplně nový a snažil 

jsem se tuto technologií řádně pochopit, abych dosáhl co nejpřesnějšího návrhu 

technologického postupu. 

 V neposlední řadě jsem se zabýval bezpečností ochrany zdraví při práci, 

ochranou životního prostředí a kvalitativními požadavky na provádění konstrukcí. 

 Závěrem bych chtěl dodat, že je ještě mnoho informací, které v oblasti přípravy 

staveb mohu získávat a věřím, že právě tato bakalářská práce byla první větší odrazový 

můstek za získáváním znalostí a zkušeností. 
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