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Abstrakt 

 

 Předmětem bakalářské práce je stavebně technologický projekt hrubé 
spodní stavby ubytovny. 
 

Jedná se o novostavbu objektu s jedním podzemním a jedním 
nadzemním podlažím, který se nachází v Brně – Kníničkách. Bakalářská práce 
se zabývá realizací zemních prací a základových konstrukcí objektu. Součástí 
projektu je Průvodní a Souhrnná technická zpráva se zaměřením pro vybrané 
etapy a navazující technologické předpisy, návrh strojních sestav, řešení 
zařízení staveniště, časový plán, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán  
a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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Abstract 

 
The subject of the bachelor's thesis is the construction technological 

project of the substructure of hostel. 
 

It is a new building with one underground and one aboveground floor, 
which is located in Brno - Kníničky. The bachelor thesis deals with realization  
of earthworks and foundation constructions of the building. The part  
of the project is the Concomitant and Summary technical report focusing  
for selected stages and follow-up to technological regulations, proposal  
of machine assemblies, site equipment solutions, time schedule, item budget, 
inspection and testing plan and health and safety at work. 
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ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
. 
1. Obecné informace 

Tématem mé bakalářské práce je realizace hrubé spodní stavby 
ubytovny v Brně – Kníničkách, nacházející se poblíž Brněnské přehrady. Jde  
o objekt s jedním podzemním podlažím, kde se nachází hromadná garáž s byty 
a jedním nadzemním podlažím, které zaujímají rovněž byty.  

Pozemek se nachází v zastavěné části obce s napojením na ulici 
Rekreační. Objekt je umístěn na pozemcích investora společně se stávající 
rodinnou vilou. 
 V této práci řeším realizaci zemních prací a zakládání objektu, které  
je tvořeno jednak vodonepropustnou konstrukcí, známou pod pojmem „bílá 
vana“, dále v textu uváděno již pouze jako bílá vana, která je v místech vyšší 
koncentrace napětí zesílena, a dále je doplněna o základové pásy  
ze ztraceného bednění. 
 Společně s těmito etapami zpracovávám i přípravu pro kanalizaci,  
pro jejíž výkopy navrhuji konstrukci tradičního dřevěného roubení s příložným 
vodorovným pažením a pažící boxy. Dále řeším přípravu pro uzemnění objektu 
v oblasti spodní stavby, které je v konstrukci bílé vany specifické. Pro tuto část 
mi však nebyly poskytnuty dostatečné podklady, proto systém uzemnění 
navrhuji dle odborných podkladů a zdrojů. 
 K celé etapě spodní stavby zpracovávám technologické předpisy, způsob 
dopravy materiálů a mechanizace na staveniště, resp. z něj, návrh strojních 
sestav, zásady organizace výstavby s technickou zprávou zařízení staveniště, 
kontrolní a zkušební plány, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, položkový 
rozpočet s výkazem výměr a časový harmonogram stavebních prací tak,  
aby realizace byla co nejefektivnější a zároveň finančně co nejméně náročná. 

K těmto kapitolám dále přikládám vypracované výkresy provádění 
zemních prací a základových konstrukcí, schémata dosahů strojů, schémata 
betonáže, bednění apod. 
 
2. Charakteristika používaných hydroizolačních systémů spodní stavby 

Protože se ve své práci zabývám prováděním spodní stavby, konkrétně 
vodonepropustnou konstrukcí, často označovanou termínem bílá vana, uvádím 
dále stručný popis hlavních hydroizolačních systémů, které se v současné době 
používají. 

Ochranu spodní stavby proti vlhkosti lze rozdělit následovně: 
a) konstrukce nechráněné / částečně chráněné (podzemní prostory mohou být 
zatopeny vodou) 
b) konstrukce chráněné povlakovou hydroizolací (tj. s vnější hydroizolační 
vstvou) 
 - černá vana – asfaltové hydroizolace 
 - hnědá vana – bentonity, fólie 
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 - nátěry, nástřiky a tmely, stěrky 
c) konstrukce vodotěsné (tj. bez přídavné hydroizolační vrstvy) 

– bílá vana (v případě tlakové vody s přídavnou hydroizolační vrstvou) 
d) kombinace předchozích, např. bentonit + bílá vana 
  
Stručný popis systémů černé, hnědé a bílé vany 
 
2.1 Černá vana 
- název odvozen dle barvy hydroizolace, např. asfaltové pásy = černá, 
- nosná stavební konstrukce zhotovena z vodopropustného materiálu 
(beton, železobeton, keramika, vápenopískové tvárnice apod.), 
- konstrukce je na vnějším líci opatřena hydroizolační vrstvou, nejčastěji 
asfaltovými nátěry, asfaltovými pásy a PVC fóliemi, 
- nutnost řádného provedení spojů a napojení prostupů na hydroizolaci 
(používány především systémové prostupy). 
 
Výhody: 
 - nižší nároky na podkladní vrstvu oproti bílé vaně (pevnost, ošetřování) 
 - možnost použití proti radonu 
 - relativně jednoduché provádění (závisí však na konstrukci) 
 
Nevýhody: 

- častý problém – těsnost spojů 
- sanace oprav často nákladná (opravy z vnějšího prostředí stavby – 
spojeno se zemními pracemi), někdy problémová lokalizace vad 
- vyšší riziko poškození vrstvy při provádění dalších stavebních prací 
- při poruchách stavební konstrukce (trhliny, apod.) rovněž nebezpečí 
poškození hydroizolací 
- vysoká závislost na kvalitě provedení 
- životnost materiálu většinou nižší než návrhová životnost stavby 

 
2.2 Hnědá vana 
- název odvozen od přibližné barvy bentonitu – hnědá, 
- nosná stavební konstrukce (např. železobeton) opatřena z vnějšího líce  
tzv. bentonitovými rohožemi či matracemi. 
 
Výhody: 
 - rychlost pokládky (tzn. velkoplošné náviny) 
 - jednoduché detaily 
 
Problémy: 
 - tlaková voda 
 - požadavek na sevření izolace 
 - ochrana bentonitu před rozbřednutím při mechanickém namáhání 
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 - stěny – stékání bentonitu při promočení 
 - napojení na další konstrukce 
 - detaily a prostupy 
 
2.3 Bílá vana 
- název odvozen od přibližné barvy betonu – bílá, 
- konstrukce z vodonepropustného monolitického betonu s důrazem na řízení 
vzniku trhlin (včetně např. krystalizačních přísad), 
- vzniklé trhliny omezeny šířkou max. do 0,2 mm, 
- trhliny procházející celou tloušťkou konstrukce jsou nepřípustné, 
- tloušťka betonu min. 250 mm (homogenní tloušťka snižuje lokální napětí), 
- vhodný co nejjednodušší tvar konstrukce (ideálně eliminace změn výškových 
úrovní, půdorysy čtvercového či obdélníkového tvaru), 
- většinou vyšší stupeň vyztužení – omezení vzniku trhlin, 
- utěsnění spár prostřednictvím těsnících pásů (kov, PVC), případně doplnění  
o injektážní systémy, 
- nutnost použití systémových prostupů (kanalizační, vodovodní, pro uzemnění, 
apod.), 
- pro snížení rizika vzniku trhlin je vhodné pozdější odbednění. 
 
Výhody oproti tradičním hydroizolačním systémům: 
 - statická a těsnící funkce vjednom 
 - snadná a rychlá výstavba, eliminace dodatečné aplikace hydroizolační 
 vrstvy 
 - odolný hydroizolační systém 
 - jednoduchá příprava podkladu (podkladní betony) 

- systém je méně citlivý na vnější poškození (celkově také malé 
nebezpečí mechanického poškození z hlediska ztráty hydroizolační 
funkce při provádění dalších stavebních prací) 
- snadnější a méně nákladné sanace případných poruch (trhliny, 
zatékání), možnost sanace ze strany interiéru 
- bezproblémová chemická snášenlivost s ostatními materiály 

 
Nevýhody: 

- v případě tlakové vody nutno doplnit minimálně dalším hydroizolačním 
povlakem s pasivním systémem kontroly 
- slabé místo - pracovní spáry (nutnost utěsnění systémovými prvky) 
- nebezpeční vzniku trhlin např. nerovnoměrným sedáním, dotvarováním 
apod. 
- vysoká závislost na kvalitě provedení a technologické kázni 
- vyšší difuzní propustnost oproti povlakovým hydroizolacím 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:    

Novostavba ubytovny, Kníničky   

b) místo stavby:  

ulice Rekreační 
Brno – Kníničky 
635 00 

     katastrální území Kníničky, 611905 
dotčené parcely č.: 412, 413/1, 413/2, 3122/1, 
3328, 439/1, 424/1 
sousední parcely č.: 415, 3122/4, 3715/4, 
3122/3, 3122/2, 3721, 3330, 3720, 3327 

c) předmět dokumentace:  

Návrh rekreačního zařízení pro bydlení a ubytování včetně garáží. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Petr Hirt 
Hybešova 255/17 
602 00 Brno 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 
přiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

Ing. Pavel Klempa 
IČO: 75447134 
Poznaňská 3027/24 
Brno 616 00 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace 
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Ing. Pavel Klempa 
autorizace: 0010450 
obor: pozemní stavby 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jejich autorizace. 

Architektonické a stavební řešení 
Ing. Pavel Klempa 
autorizace: 0010450 
obor: pozemní stavby 
 
Zdravotechnika 
Ing. Bohdan Plch 
autorizace: 1004094 
obor: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  
technika prostředí staveb, zdravotní technika 
 
Hydrogeologický průzkum 
Jiří Nepala 
autorizace: 0009918 
obor: geotechnika 
 
Elektroinstalace 
Ing. Josef Urban 
autorizace: 1000139 
obor: technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 
 
Požární bezpečnost staveb 
Eva Kavková 
autorizace: 0004759 
obor: požární bezpečnost staveb 
 
Vytápění a vzduchotechnika 
Ing. Miroslav Loutocký 
autorizace: 0000022 
obor: technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika 
 
Plynovod 
Ing. Jindřich Holík 
autorizace: 0007491 
obor: technika prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

- údaje o stávajícím objektu, sítích na dotčených parcelách a sousedních 
parcelách poskytnuty žadatelem 
- snímky z katastrální mapy 
- regulační plán obce 
- územní plán obce 
- parcelní čísla dotčených a sousedních pozemků 
- normy a zákonné předpisy potřebné pro návrh a realizaci stavby 
- podklady z map 
- údaje o území apod. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území 

Objekt se nachází na pozemcích investora v těsné blízkosti jeho rodinné 
vily. Zaujímá plochu 3 parcel, tj. 412, 413/1 a 413/2. Pozemky se nachází  
na okraji území, které je zastavěné převážně rekreačními objekty a objekty  
pro rodinné bydlení. 

b) dosavadní využití a zastavění území 

Dotčené pozemky jsou řazeny v katastru nemovitostí jako zahrady  
a chráněné jako zemědělský půdní fond. V současné době je toto území  
bez zástavby a bez využití. Pozemky jsou zatravněny, na části se nachází 
náletové stromy a keře středního vzrůstu a skalková úprava. Pozemky jsou  
od veřejně přístupných ploch odděleny stávajícím oplocením. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 

Tento projekt neřeší ochranu území podle jiných právních předpisů. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Stavba plánovaného objektu ani navazující terénní úpravy neovlivní 
odtokové poměry tak, aby byla stavba ohrožena. Odtokové poměry nebudou 
nepříznivě ovlivněny ani po dokončení výstavby a během provozu objektu. 
Splaškové vody budou odvedeny přes nově prodloužený uliční svod splaškové 
kanalizace. Dešťové vody budou odváděny do vsaků na pozemku investora, 
dojde tedy ke zlepšení odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu. 
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e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 

Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné technické podmínky dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. O obecných 
požadavcích na využívání území, v aktuálním znění, jsou v tomto projektu 
dodrženy. Projekt je v souladu s předpisy a závaznými normami ČSN. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky všech dotčených orgánů jsou v projektu splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Projektová dokumentace toto neřeší. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

- prodloužení řadu splaškové kanalizace (zajistí městská část Brno Kníničky) 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

dotčené parcely č.: 412, 413/1, 413/2, 3122/1, 3328, 439/1, 424/1 

J.1 Dotčený pozemek parc. č. 412 

Vlastnické právo: Petr, Hybešova 255/17, Staré Brno, 60200 Brno 

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

Výměra: 1436 m2
 

Číslo LV: 1671 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zahrada 

Katastrální území: Kníničky (611905) 

Tab. A.1 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 
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Obr. A.1 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

 
Obr. A.2 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

 

J.2 Dotčený pozemek parc. č. 413/1 

Vlastnické právo: SJM Hirt Petr a Hirtová Renata, Hybešova 
255/17, Staré Brno, 60200 Brno 

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

Výměra: 1654 m2
 

Číslo LV: 1866 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zahrada 

Katastrální území: Kníničky (611905) 

Tab. A.2 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 
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Obr. A.3 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

 
Obr. A.4 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

J.3 Dotčený pozemek parc. č. 413/2 

Vlastnické právo: SJM Hirt Petr a Hirtová Renata, Hybešova 
255/17, Staré Brno, 60200 Brno 

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

Výměra: 135 m2
 

Číslo LV: 1866 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: zahrada 

Katastrální území: Kníničky (611905) 

Tab. A.3 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

J.4 Dotčený pozemek parc. č. 3122/1 

Vlastnické právo: SJM Hirt Petr a Hirtová Renata, Hybešova 
255/17, Staré Brno, 60200 Brno 

Způsob ochrany nemovitosti: Nemá evidovány žádné způsoby ochrany 

Výměra: 760 m2
 

Číslo LV: 1866 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Ostatní plocha 

Katastrální území: Kníničky (611905) 

Tab. A.4 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 
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Obr. A.5 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

J.5 Dotčený pozemek parc. č. 3328 

Vlastnické právo: Josef Dvořák, Skorkovského 2072/133, 
Židenice, 636 00 Brno 

Způsob ochrany nemovitosti: Zemědělský půdní fond 

Výměra: 1 380 m2
 

Číslo LV: 1983 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Orná půda 

Katastrální území: Kníničky (611905) 

Tab. A.5 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

J.6 Dotčený pozemek parc. č. 439/1 

Vlastnické právo: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, 12800 Praha 2 

Způsob ochrany nemovitosti: Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany 

Výměra: 3 170 m2
 

Číslo LV: 60000 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Ostatní plocha 

Katastrální území: Kníničky (611905) 

Tab. A.6 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 
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Obr. A.7 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

 
Obr. A.6 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 

J.7 Dotčený pozemek parc. č. 424/1 

Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí, 
196/1, Brno-město, 60200 Brno 

Způsob ochrany nemovitosti: Ochranné pásmo jiného zvlášť. Chráněného 
území nebo památného stromu 

Výměra: 1 772 m2
 

Číslo LV: 10001 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Druh pozemku: Ostatní komunikace 

Katastrální území: Kníničky (611905) 

Tab. A.7 – Informace o pozemku, zdroj: [14] 
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sousední parcely č.: 415, 3122/4, 3715/4, 3122/3, 3122/2, 3721, 3330, 3720, 
3327. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navržený objekt je novostavbou. 

b) účel užívání stavby 

Objekt je navržen jako ubytovna pro rekreanty o dvou podlažích. 
Podzemní podlaží slouží částečně jako garáž, na části jsou ubytovací jednotky. 
Celé 1.NP obsahuje rovněž ubytovací jednotky a komunikační prostory. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 

Tento projekt neřeší ochranu stavby podle jiných právních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Objekt je navržen v souladu s platnými normami a vyhláškami  
o obecných požadavcích na výstavbu. Obecně technické podmínky na výstavbu 
dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, v aktuálním 
znění, jsou v tomto projektu dodrženy. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 
z jiných právních předpisů 

Požadavky všech dotčených orgánů, které byly vzneseny, jsou v projektu 
splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Projektová dokumentace toto neřeší. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů/pracovníků apod.)  

Počet nadzemních podlaží:  1 
Počet podzemních podlaží:  1 
Počet ubytovacích jednotek:  20 
Počet parkovacích stání v 1.S:  19 
Počet parkovacích stání vedle objektu: 5 
Zastavěná plocha:    1 387 m2 
Obestavěný prostor:   9 295 m3 
Užitkové plochy 
ubytovací jednotky:    1 748 m2 (včetně teras) 
ostatní:     895 m2 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí apod.) 

Výpočet množství spotřebované vody: 
Počet lůžek 54,0 ks. 
Potřeba vody na 1 lůžko/rok 60,0 m3, předpokládaná doby využití objektu v roce 
365 dní, denní spotřeba 8,88 m3, celková roční potřeba vody 3240,0 m3

  

 
Výpočet množství splaškové vody: 
- Množství odpadních vod z nového objektu 8,88 m3.den-1= 0,103 l.s-1 

- Množství odpadních vod ze stávajícího objektu 0,50 m3.den-1= 0,006 l.s-1 
- Qp  – průměrné denní množství OV 9,38 m3.den-1= 0,109 l.s-1 

kd -součinitel denní nerovnoměrnosti 1,5  
- Qm -maximální denní množství odpadních vod 14,07 m3.den-1= 0,163 l.s-1 

kh -součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 7,2  
- Qh -maximální hodinové množství odpadních vod 2,81 m3.hod-1

 

= 0,781 l.s-1
 

 

Splaškové vody budou odvedeny přes nově prodloužený uliční svod 
splaškové kanalizace.  
 

Dešťové vody budou odváděny do vsaků na pozemku investora 
s napojením na splaškovou kanalizaci přes stávající akumulační šachtu. 
 

Odběr elektrické energie – celkový instalovaný příkon 35 kW. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) 

Předpokládané zahájení výstavby: březen 2018 (je podmíněno termínem 
provedení prodloužení kanalizačního řadu ke hranici pozemku investora – 
zajistí obec). 

Předpokládané dokončení výstavby: listopad 2019. 

k) orientační náklady stavby 

Určeno na základě provedeného propočtu dle THU (příloha č. 23. 
Propočet stavby dle THU). Cena je orientační. 
Cena bez DPH:   60 896 420 Kč 
Sazba DPH:    21 % 
Základní DPH:   12 788 248 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 73 684 688 Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO01 – Hlavní objekt s ubytovacím zařízením a podzemním parkovištěm 
SO02 – Terénní parkoviště 
SO03 – Ostatní zpevněné plochy 
SO04 – Terénní úpravy 
 
IO01 – Přípojka kanalizace splaškové 
IO02 – Přípojka vodovodu 
IO03 – Přípojka elektřiny 
IO04 – Dešťová kanalizace s napojením na splaškovou kanalizaci přes stávající 

 akumulační šachtu 
IO05 – Vsakovací zařízení pro dešťovou vodu 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  

Řešené území se nachází v Městské části Brno – Kníničky. V současné 
době je zájmové území bez zástavby a bez využití. Stavební parcela zahrnuje 
pozemky parc. č. 412, 413/1, 413/2 v katastrálním území Kníničky; 611905, 
které jsou zařazeny v katastru nemovitostí jako zahrady a chráněny jako 
zemědělský půdní fond. Území je přístupné z ul. Rekreační. Na sever  
od řešeného území leží zmíněná ul. Rekreační, na západ pozemek sousedí  
se zpevněnou cestou. Na východ parcela sousedí s pozemky investora  
se stávající rodinnou vilou a pozemky s objekty rekreace. Na jihu jsou volné 
plochy evidované jako zahrady.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Hygrogeologický průzkum 
Druh dotčeného pozemku je veden jako zahrada a užívá ochrany ZPF. 

Zemědělská půda na pozemcích p.č. 412, 413/1, 413/2 bude odňata ze ZPF.  
Vhodnost území pro zasakování dešťových vod do podloží byla ověřena 
hydrologickým posudkem zpracovaným odborně způsobilou osobou, firmou 
GEON Jiří Nepala, geologie a trhací práce. V hloubce 6,1 m  
pod plánovanou úrovní podlahy 1.NP se nachází volná hladina spodní vody. 
Nepředpokládá se její zasažení při provádění prací, ale je nutné přizpůsobit 
návrh konstrukce této skutečnosti (sahá cca 0,5 m pod úroveň nejhlubšího 
výkopu – výkop pro kanalizační přípojku). 

Podrobné informace o geologických a hydrogeologických poměrech  
v místě stavby jsou uvedeny v hydrogeologickém posudku, který je součástí 
prováděcí dokumentace. Byl proveden procentuální odhad zatřídění hornin 
a zemin do tříd těžitelnosti dle ČSN 73 1001 (již neplatné, proto uvádím  
i převedené zatřídění podle nyní platné normy ČSN 73 6133). V dokumentu  
je tedy dále užíváno zatřídění dle normy ČSN 73 6133.  
 
Tab. B.1 Zatřídění hornin – odhad dle platné ČSN 73 6133 

Třída těžitelnosti 1 2 3 

Podíl 60% 30% 10% 
 

Tab. B.2  Zatřídění hornin – odhad dle již neplatné ČSN 73 1001 

 
 

Třída těžitelnosti 2 3 4 5 6 7 

Podíl 0% 60% 20% 10% 5% 5% 
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Radonový průzkum 
Radonový průzkum byl proveden a stanovil střední radonový index.  

Na základě tohoto průzkumu jsou v objektu navržena příslušná stavebně 
konstrukční řešení vedoucí k bezpečnému užívání staveb.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Na řešené pozemky zasahují ochranná pásma následujících vedení: 
- veřejné osvětlení, šířka ochranného pásma 1,0 m na obě strany 
- vodovod, šířka ochranného pásma 2,5 m na obě strany 
- stávající splašková kanalizace na pozemku investora, šířka ochranného 
pásma 1,5 m na obě strany 
 
V těsném okolí řešeného území, kde bude řešena manipulace se stroji, zemní 
práce a zařízení staveniště, jsou dále následující ochranná pásma: 
- plynovod středotlak - šířka ochranného pásma 1,0 m na obě strany 
- podzemní vedení elektřiny do 110 kW - šířka ochranného pásma 1,0 m na obě 
strany 
- po provedení nového uličního svodu splaškové kanalizace bude její ochranné 
pásmo 1,5 m na obě strany 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Stavbou dotčené pozemky se v takovýchto územích nevyskytují.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Navrhovaná stavba nebude mít výrazný negativní vliv na okolí.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

V rámci přípravy pozemku pro realizaci stavby budou odstraněny 
náletové dřeviny. Dále bude z důvodu snadnějšího přístupu odstraněna část 
stávajícího oplocení a skalková úprava včetně rostlin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

U pozemků p.č. 412, 413/1, 413/2 k. ú. Kníničky, druh pozemků – 
zahrada, dojde k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního 
fondu. 

Ostatní pozemky budou používány pouze dočasně pro umístění zařízení 
staveniště a jeho provoz. Tyto jsou však dále řešeny v bodě B 8. c) maximální 
zábory pro staveniště (dočasné/trvalé). 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

Připojovací body technické infrastruktury: 
 
- splašková kanalizace: stávající kanalizační řad na pozemku parc. č. 437/1  
k. ú. Kníničky; je nutné před zahájením této stavby provést prodloužení 
kanalizačního řadu přes pozemky parc. č. 439/1, 1021/2 a 437/1, což  
je podmiňující investicí, kterou zajistí obec. 
 
- vodovod: stávající vodovod na pozemku parc. č. 439/1 k. ú. Kníničky na ulici 
Rekreační. 
 
- elektrická energie: stávající podzemní vedení NN na pozemku parc. č. 439/1 
k. ú. Kníničky na ulici Rekreační. 
 
Připojovací body dopravní infrastruktury: 

Stavební pozemek je přístupný z ul. Rekreační, odkud budou provedeny 
sjezdy do podzemních garáží a na terénní parkoviště. Stavba sjezdů vyžaduje 
ve smyslu stavebního zákona, ust. § 104 odst. 2, písm. e) zákona č. 183/2006 
sb. v platném znění, ohlášení obecnímu stavebnímu úřadu.  

Vlastní stavbou, stavebním provedením a užíváním sjezdů nesmí  
být způsobena škoda na místní veřejné komunikaci a nesmí být znečišťován 
povrch této komunikace.  

Povrch sjezdů bude zpevněný a bezprašný s vyřešenými odtokovými 
poměry povrchových vod a zajištěnými rozhledovými poměry.  

Úprava sjezdů a způsob napojení na veřejnou místní komunikaci budou 
provedeny v souladu s realizačními podmínkami společnosti Brněnské 
komunikace a. s. Brno ze dne 12. 01. 2016 a dále v souladu s projektovou 
dokumentací. 

Projektová dokumentace pro zřízení sjezdů a tím připojení na místní 
pozemní komunikaci byla odsouhlasena dopravním inspektorátem Policie ČR 
Brno ze dne 14. 1. 2017 pod č. j. KRPB-7234-1/ČJ-2015-0600DI-KOL, 
stanovené podmínky nutno dodržet.  

Po celou dobu realizace stavby bude zachován stávající provoz  
na dotčené komunikaci a bude zajištěn bezpečný průchod chodců.  
Vlastník sjezdů bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení. 

Toto povolení nenahrazuje průkaz vlastnického nebo jiného práva  
k pozemku, na němž bude realizována stavba sjezdu.  

Platnost tohoto rozhodnutí končí uplynutím lhůty dvou let ode dne nabytí 
jeho právní moci, pokud v této lhůtě nebude stavba sjezdu řádně ohlášena 
stavebnímu úřadu.  

Stavební činnost na staveništi nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. 
Staveniště bude napojeno na zdroj vody a elektrické energie z objektu investora 



35 
 

na pozemku parc. č. 3122/4. Odvodnění staveniště bude zajištěno gravitačním 
vsakováním a vybudovaným vsakem na pozemku investora. Splaškové vody 
z hygienického zázemí pracovníků budou v průběhu prací vyváženy. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

-podmiňující investice – prodloužení řadu splaškové kanalizace; tato 
podmiňující investice bude provedena před započetím výstavby řešeného 
objektu (zajistí Úřad městské části Brno Kníničky). 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Objekt bude využíván pro bydlení a ubytování rekreantů. Suterén je částečně 
využíván jako podzemní hromadná garáž. 
Počet účelových jednotek:   20 ubytovacích jednotek  
Užitkové plochy:  
-ubytovací jednotky celkem:  1748 m2 vč. teras 
-ostatní:     895 m2  
Obestavěný prostor:   9295 m3  
Zastavěná plocha:    1387 m2  
Počet parkovacích míst:   19 podzemních 
      5 na terénu 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Stavbou dotčené pozemky jsou součástí návrhové zvláštní plochy  
pro rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy rekreačního bydlení  
a ubytování a záměr výstavby ubytovny je tedy v souladu se schváleným 
ÚPmB.  

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení  

Navrhovaná stavba ubytovny je 2 podlažní, obsahuje 19 ubytovacích 
jednotek a podzemní garáže s 19-ti stáními. Jako celek působí jako horizontální 
tvarově jednoduchá hmota. Okna a venkovní dveře jsou navržena hliníková, 
fasáda bude opatřena hladkou jemnozrnnou omítkou bílého odstínu. Soklové 
partie a opěrné zídky budou provedeny z pohledového betonu. Zábradlí  
je navrženo jako skleněné bezrámové konstrukce. Zámečnické prvky budou 
vyrobeny z pozinkované oceli. Klempířské prvky budou provedeny z hliníkového 
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lakovaného plechu. Komplex bude oplocen plotem z drátěného pletiva o výšce 
1,6 m.  

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

Dispoziční řešení:  
Objekt ubytovny je přístupný dvěma sjezdy z ulice Rekreační. Jedním 

sjezdem jsou přístupné podzemní garáže, druhým pak venkovní parkovací 
stání. Přístup do objektu ubytovny je navržen třemi samostatnými vchody  
– do recepce, dvoupodlažního křídla a jednopodlažního křídla.  

Dvoupodlažní část ubytovny zahrnuje v 1. PP 10 ubytovacích jednotek  
s terasami a hygienickým zázemím, hromadnou garáž s kapacitou 19 
odstavných míst, sklad kol, místnost pro záložní zdroj VZT, úklidovou místnost 
a dvě schodiště spojující obě podlaží. Typická ubytovací jednotka zahrnuje 
obývací pokoj s kuchyňským koutem, zádveří a koupelnu s WC. Krajní 
ubytovací jednotky mají navíc 1 obytnou místnost.  

1. NP dvoupodlažní části zahrnuje 10 ubytovacích jednotek a sklad 
prádla. Typická ubytovací jednotka zahrnuje obývací pokoj s kuchyňským 
koutem, 2 pokoje, koupelnu, WC, zádveří s úložným prostorem a atrium. 
Dvoupodlažní část vč. podzemního parkoviště není koncipována  
jako bezbariérová. 
  
Provozní řešení:  

Napojení řešeného území na stávající dopravní infrastrukturu bude 
řešeno nově vybudovanými sjezdy z ulice Rekreační. Jedním sjezdem budou 
přístupny podzemní garáže, druhým parkovací stání před menší jednopodlažní 
částí ubytovny.  

Objekt ubytovny je provozně rozdělen do dvou částí – větší dvoupodlažní 
a menší jednopodlažní, které jsou vzájemně oddělené (jednopodlažní část bude 
realizována v pozdější etapě výstavby). Pohyb ubytovaných osob při nástupu 
do ubytování je směřován přes recepci a následně do jedné z obou částí 
objektu. Při následném užívání je předpokládán přímý vstup do jednotlivých 
částí objektu bez nutnosti použití recepce.  

Uvnitř pozemku v rámci zahrady budou situovány plochy  
pro společenské vyžití jako např. grilování, pikniky, zahradní sporty apod.  

Přístup motorových vozidel do objektu ubytovny je navržen  
jako oddělený pro dvoupodlažní část – podzemní garáže o kapacitě 19 míst  
a jednopodlažní část – venkovní parkoviště o kapacitě 5 míst s bezbariérovým 
vstupem do bezbariérového pokoje v jednopodlažní části ubytovny.  

Podzemní garáže mají přímý přístup do pokojů a společenské místnosti 
na témže podlaží a s pokoji v 1NP jsou provozně spojeny dvěma schodišti. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 
přístupnosti pohybově a zrakově postižených: 
- návrh venkovních prostor je řešen jako bezbariérový dle vyhl. 398/2009 Sb.  
- komunikace pro pěší budou upraveny varovným pásem (reliéfní dlažbou)  
a obrubník je snížen na 20 mm  
- v rámci parkovacích stání jsou vyhrazena 2 místa pro osoby ZTP o rozměrech 
min 3,5 x 5,5 m, která budou mít vodorovné i svislé značení (jedno 
v podzemních garážích a druhé před jednopodlažní částí objektu) 
- pokoj 21 je řešen jako bezbariérový (nachází se v jednopodlažní části) 
- prosklené vstupní dveře budou chráněny proti mechanickému poškození  
do výšky 400 mm a budou opatřeny vodorovným madlem, šířka dveří bude  
900 mm.  
- na všech prosklených stěnách bude umístěna vodorovná výrazná páska tl. 50 
mm ve výšce 1500 mm pro slabozraké.  
- veškeré povrchy budou rovné s protiskluzovou úpravou, koeficient smykového 
tření min. 0,5.  
- první a poslední schodišťový stupeň bude výrazně barevně označen.  
- rampy a schodiště budou opatřena madly ve výši 900 mm, která budou 
přesahovat první a poslední schodišťový stupeň (začátek a konec rampy) o 150 
mm.  
- ve všech prostorách bude dodržena podchodná výška 2100 mm.  
- v objektu budou použity mezinárodní symboly přístupnosti. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost při užívání bude mimo jiné zajištěna použitím pouze 
atestovaných stavebních materiálů, které splňují příslušné hygienické předpisy. 
Zařízení podléhající pravidelným revizím budou revidovány v požadovaných 
intervalech příslušnými revizními techniky. 

B.2.6 Základní technický popis staveb  

a) stavební řešení  

ZEMNÍ PRÁCE 
Vytěžení zeminy ze stavební jámy, rýh a šachet bude provedeno strojně 

s ručním dokopáním ve složitých anebo strojně nepřístupných místech. 
Vytěžená zemina bude částečně použita na násypy a terénní vyrovnání  
a zbývající zemina bude odvezena. Násypy nutno hutnit po vrstvách. Sklony 
výkopů je nutné přizpůsobit základovým a hydrogeologickým poměrům  
na staveništi. Vytěžená zemina bude částečně dočasně ukládána na ploše 
zabraného pozemku č. 3328 a malá část v oblasti stavební jámy, zbytek bude 
odvezen na skládku zemin. Veškeré zemní násypy budou provedeny z dobře 
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hutnitelného zemitého materiálu (bez valounů) s postupným ukládáním 
sypaniny po vrstvách maximálně 20 cm. Doporučeno je hutnění motorovými 
pěchy. Výkopy budou zajištěny proti vniknutí dešťové vody do základové spáry.  
 
ZALOŽENÍ 

Založení objektu je z důvodu přítomnosti hladiny spodní vody, která se 
nachází přibližně 6,1 m pod úrovní podlahy 1. NP (nepředpokládá se tedy její 
dosažení při provádění výkopových prací, ale její zvýšení by později mohlo 
negativně ovlivnit stavbu), navrženo jako plošné na základové desce tl. 300 mm 
(v místě sloupů tl. 500 mm). Celá spodní stavba (základová deska a obvodové 
stěny podzemních podlaží, vjezdový tunel) je navržena jako vodonepropustná 
konstrukce, známá pod pojmem „bílá vana“, dále v textu uváděno již pouze jako 
bílá vana. Vodonepropustnost pracovních spár je zajištěna vložením 
systémových těsnících prvků (plechy, PVC pásy). Do spár bude doplněna 
pojistná injektáží hadička vyvedená na povrch konstrukce. Hadičky budou 
injektovány v případě netěsnosti primárních těsnících prvků. Systémovými 
prvky musí být rovněž těsněny veškeré prostupy konstrukcemi bílé vany. Beton 
konstrukcí, které jsou součástí „bílé vany“ bude obsahovat krystalizační 
přísadu. 

Pod deskou bude provedena podkladní betonová mazanina tl. cca 100 
mm. Opěrné a dělící stěny v oblasti teras budou založeny plošně na pasech  
z betonových tvarovek vylitých betonem. Betonování podkladních betonů bude 
provedeno do výkopů převážně rozložením betonové směsi. 

Ve vrstvě podkladního betonu a základové desky bude dále provedeno 
uzemnění. 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou v 1.PP tvořeny zděnými stěnami  
ze systémových keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU a POROTHERM 
30 PROFI tl. 300 mm, železobetonovými stěnami tl. 300 mm a kruhovými 
sloupy o průměru 400 mm. Obvodové železobetonové stěny budou zatepleny 
minerální vatou (XPS polystyrenem pod terénem) tl. 140 mm a vnitřní nosné zdi 
z keramických tvárnic POROTHERM PROFI 30 AKU Z budou zatepleny 
minerální vatou (XPS polystyrenem pod terénem) tl. 180 mm. Svislé nosné 
konstrukce v 1.NP jsou tvořeny zděnými stěnami převážně ze systémových 
keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU a POROTHERM 44 T PROFI. 
 
VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Veškeré vodorovné nosné konstrukce tvoří monolitické železobetonové 
desky (specifikace betonu a výztuže viz statika). Překlady jsou použity 
systémové Porotherm - ploché keramické překlady šířky 115 a 145 mm. 
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SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 
Nenosné svislé konstrukce v objektu tvoří nenosné zdivo z keramických 

nebo pórobetonových tvarovek a pro instalaci rozvodů budou v koupelnách 
použity montované příčky sádrokartonové a systémové WC zástěny. 
 
DILATACE 

Vzhledem k velikosti objektu a konstrukčnímu řešení je nutno objekt 
dilatovat. Objekt je rozdilatován na dva dilatační celky cca v polovině.  
Pro utěsnění dilatační spáry bude použito systémových pojížděných dilatačních 
profilů vhodných pro konstrukci bílé vany. Ve fasádách a stěnách bude dilatační 
spára překryta dilatačními lištami umožňujícími vodorovný i svislý dilatační 
pohyb ± 10 mm. 

Správné funkční řešení dilatační spáry v bílé vaně bude zajištěno 
uložením systémových těsnících dilatačních profilů do konstrukce. Vodotěsná 
pojížděná dilatační spára v betonové podlaze bude provedena trvale elastickým 
profilem š. 20 mm z nepropustného PE kopolymeru vlepeného mezi dva 
nerezové L-profily. 

Dilatační spáry betonových pohledových stěn na jižní fasádě budou 
vyplněny UV odolným trvale pružným tmelem šedé barvy.  
 
STŘECHA 

Navržená je plochá jednoplášťová střecha. Střecha nad 1.NP je 
odvodněna pomocí 5-ti vpustí vyspádovaných do středu plochy a odvodnění 
provedeno vnitřními svody. Spád střechy je min. 2% a je tvořen spádovými klíny 
z EPS - spádové klíny z EPS 70 S . Teplená izolace střechy je dále tvořena 
tepelně izolačními deskami z EPS 100 S tl. 120mm (2*60 s překrytím spár)  
a v místě kolem vpustí z důvodu celkové minimalizované tl. střechy je tepelná 
izolace tvořena tepelně izolačními deskami PIR (polyisokyanurát) tl. 120 mm 
montážně lepené k podkladu. 
 
HYDROIZOLACE 

Celá spodní stavba (základová deska a obvodové stěny podzemního 
podlaží, vjezdový tunel) je navržena jako konstrukce tzv. bílé vany. Konstrukce 
musí splňovat požadavek na izolaci proti pronikání radonu z podloží (střední 
radonový index pozemku) a proti pronikání spodní vody.  

Vodonepropustnost pracovních spár je zajištěna vložením systémových 
těsnících prvků (plechy, PVC pásy). Do spár bude doplněna pojistná injektáží 
hadička vyvedená na povrch konstrukce. Hadičky budou injektovány v případě 
netěsnosti primárních těsnících prvků. Systémovými prvky musí být rovněž 
těsněny veškeré prostupy konstrukcemi bílé vany. Beton konstrukcí, které jsou 
součástí „bílé vany“ bude obsahovat krystalizační přísadu, která zajistí 
vodotěsnost a také vzduchotěsnost proti pronikání radonu z podloží. 
Přesná specifikace konstrukce bílé vany viz statika. 
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V soklové oblasti z vnější strany budou provedeny pod omítkami 
hydroizolační stěrky na bázi cementu do výšky min. 300 mm nad upravený 
terén.   

Na plochých střechách nad 1.NP a v místě teras bude jako hydroizolace 
použita foliová hydroizolace mPVC (např. mPVC fólie ALKORPLAN 35177) 
přitížená vrstvou substrátu pro extenzivní zeleň. Fólie bude chráněná z obou 
stran separační geotextilií. Bude použit ucelený systém foliové hydroizolace 
včetně prvků pro kotvení k ostatním konstrukcím, manžet pro průchod potrubí 
střešním pláštěm apod.  

Na plochých střechách v atriích a venkovní chodbě budou  
jako hydroizolace použity dva asfaltové pásy viz skladby konstrukcí. Bude 
použit ucelený systém asfaltové hydroizolace včetně prvků pro kotvení 
k ostatním konstrukcím, manžet pro průchod potrubí střešním pláštěm apod. 

Hydroizolace venkovních schodišť a chodby nad prostorem suterénu 
bude řešena epoxidovou hydroizolační povrchovou stěrkou.  

Hydroizolace ve vlhkých prostorech (sprchové kouty, u vany) bude 
řešena hydroizolační stěrkou na cementové bázi pod finální omítkou, popř. 
stěrkou. 
 
TEPELNÉ IZOLCE 

Tepelná izolace v podlahách je navržena z EPS 100 S tl. 100 mm  
+ 50 mm. 

Teplená izolace střechy je dále tvořena z EPS 100 S tl. 120 mm (2x60 
mm s překrytím spár), v místě kolem vpustí z důvodu celkové minimalizované  
tl. střechy je tepelná izolace tvořena tepelně izolačními deskami z pěny PIR 
(POLYISOKYANURÁTOVÁ PĚNA) tl. 120 mm montážně lepené k podkladu 
(čtvercová pole max 4x4 m) okolo vpustí a spádovými klíny EPS 70 S, spád 
2%. Zateplení vnější strany stěn pod terénem a 300 mm nad terén bude 
extrudovaným polystyrenem Styrodur „C“ tl. 140 mm (180 mm). Vnější 
obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS  
- s tepelně izolační vrstvou z minerální vaty tl. 140 a 180 mm + armovací stěrka 
+ vrchní silikátová omítka (celková tl. ETICS 150 mm a 200 mm). 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Hlavní hmotný objem budovy bude mít fasádu omítnutou vícevrstvou 
omítkou se svrchní vrstvou probarvenou ve hmotě bez fasádního nátěru. 
Venkovní omítka bude prováděna na zdivo, železobetonovou konstrukci a nebo 
jako součást ETIC (fasáda 1.PP). Podklad z železobetonu musí být vyzrálý, bez 
zbytkové vlhkosti, suchý, nesmí obsahovat kaverny, musí být čistý, odprášený, 
případné prostředky, snižující přídržnost (např. odbedňovací oleje) musí být 
odstraněny. Na takto připravený podklad bude provedena spodní vrstva 
kontaktního adhezního můstku a dále minerální stěrková omítka v celkové 
tloušťce cca 8 mm.  
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Velké prosklené části fasád budou tvořeny systémovou fasádou  
z bezpečnostního skla v hliníkových profilech, lakovaných metalickou barvou  
v tmavě šedém odstínu. 
 

Na západní fasádě v 1.NP bude zábradlí teras provedeno tabulemi 
vrstveného bezpečnostního skla s vnitřní bezbarvou fólií. Skleněné tabule 
budou kotveny na systémovou spodní konstrukci z hliníkových profilů. Kotvení 
do železobetonové desky bude provedeno z profilů nerezové oceli. 
 

V koupelnách, WC a v oblasti kuchyňských linek budou provedeny 
keramické obklady. 

V ostatních prostorách interiérů budou provedeny vápenocementové 
omítky. 

V oblasti podzemní garáže budou stěny provedeny z pohledového 
betonu. 
 
VÝPLNĚ OTVORŮ 

Okna budou zasklena izolačními trojskly. Rámy oken budou hliníkové 
s přerušeným tepleným mostem. Vnitřní dveře budou převážné plné, dřevěné, 
hladké v obložkové zárubni. Vstupní dveře budou hliníkové (v 1.NP prosklené) 
protipožární a bezpečnostní.  

Zasklení je navrženo z čirého izolačního trojskla s protisluneční 
charakteristikou dle specifikace a dle technického listu od uvedeného typu 
zasklení. Veškeré provedení detailů, napojení na stavební objekt a okolní 
konstrukce, kotvení a provedení izolací připojovací spáry vč. napojení kotvících 
prvků a oplechování nutno provést dle systémových a konstrukčních detailů 
SCHÜCO k uvedeným konstrukcím.  
 
PODHLEDY 

V celém domě jsou navrženy sádrokartonové podhledy. Podhledy budou 
provedeny s jednovrstvým opláštěním sádrokartonem (1x SDK 12,5 mm)  
na systémové sádrokartonářské konstrukci zavěšené na stropech. Ve vlhkých 
provozech (koupelny) budou použity sádrokartonové desky odolné proti 
vlhkosti. 
 
PODLAHY 

V objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy z cementového litého 
potěru s výztužnou kari sítí na tepelné izolaci z polystyrenu. U elektrického 
podlahového vytápění budou rozvody vedeny pod keramickou dlažbou  
a v případě teplovodního topení bude rozvod v litém potěru. Veškeré nosné 
vrstvy podlah je třeba dilatovat od stěn a prostupujících konstrukcí pomocí 
okrajových pásků tl. 10 mm.  
Nášlapné vrstvy: 
- v garáži a technických místnostech suterénu - epoxidová stěrka 
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- v apartmánech, koupelnách, WC, místnosti pro domácí práce a technické 
místnosti - keramická dlažba  
 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Zámečnické výrobky budou převážně jako doplňkové kotvící  
a konstrukční prvky. Podrobně viz výpis zámečnických výrobků. 
 
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Oplechování atik, lemování střechy přístřešku, atd. jsou navrženy 
z hliníkového plechu s nástřikem barvou, stejně jako rámy oken. Systémové 
řešení venkovních parapetů, ukončovacích lišt a dalšího oplechování oken  
a vstupních dveří z hliníku včetně hliníkových koncovek, napojení na okna 
apod. bude součástí ucelené dodávky oken a vstupních dveří.  
 
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Truhlářské výrobky zahrnují dodávku a montáž vnitřních parapetů  
a vestavěného nábytku. Vestavěný nábytek úzce navazuje na stavební část,  
je tedy nutno podrobně koordinovat jednotlivé dodávky. Přesné řešení 
vestavěného nábytku bude upřesněno v projektu interiéru a na základě 
požadavků investora. 
 
OSTATNÍ VÝROBKY 

Jako ostatní výrobky jsou navrženy sprchové zástěny v koupelnách, 
zrcadla zapuštěná do líce s keramickým obkladem v hygienickém zázemí, 
čistící rohože atd. 
 
REVIZNÍ DVÍŘKA 

Dle požadavků jednotlivých profesí budou revizní dvířka řešena  
v průběhu stavby. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Založení objektu bude u obou částí stavby rozdílné. Dvoupodlažní část 
bude založena systémem „bílé vany“ za použití vodostavebního betonu. 
Jednopodlažní část bude založena na základových pasech (ta však bude 
řešena až v další etapě výstavby). Nosná konstrukce objektu je navržena jako 
stěnový systém, kde svislé nosné prvky jsou řešeny jako zděné  
a železobetonové stěny a železobetonové sloupy. Vodorovné nosné konstrukce 
(stropy) jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky.  

Nosné obvodové stěny budou vyzděny z keramických, resp. 
pórobetonových tvárnic tl.440mm, mezi garážemi a pokoji pak s požadovaným 
akustickým útlumem. Nosné stěny mezi pokoji budou vyzděny z keramických 
tvárnic tl. 300mm s požadovaným akustickým útlumem.  



43 
 

Schodiště budou železobetonová monolitická jednoramenná, opatřena 
zábradlím o min. výšce 1000 mm od stupnice schodišťového stupně.  
Podrobné řešení - viz samostatná část.  

Venkovní schodiště šíře 1000 mm vedoucí z každé ubytovací jednotky  
v 1.PP na volné prostranství bude využito jako vedlejší úniková cesta  
– viz PBŘ. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s normovými hodnotami 
tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena 
během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly 
způsobit: 
 
a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv 
její části nebo přilehlé stavby,  
b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu 
stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo 
které vede ke snížení trvanlivosti stavby,  
c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce. 
 

Veškeré staticky nosné části stavby budou vzájemně provázány a budou 
tvořit stabilní celek. Mechanická odolnost a stabilita bude zajištěna provedením 
stavby v souladu se statickým řešením, které je nedílnou součástí této 
dokumentace. Takto bude zajištěno bezpečné užívání stavby po dobu její 
životnosti. 

Podrobné řešení viz samostatná část Statika. 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 
 
1) Vytápění + ohřev TV 

Objekt ubytovny bude vytápěn elektrickými přímotopnými tělesy. Ohřev 
TV bude zabezpečen pomocí elektrického zásobníku objemu na každý pokoj. 
Předpokládaná potřeba TV – viz Průvodní zpráva A.4 i) základní bilance stavby. 
 
2) Větrání 

Odvětrání všech obytných místností v apartmánech bude řešeno 
přirozeně okenními otvory, místnosti sociálních zařízení budou odvětrány 
ventilátory do instalačních šachet a odvětrání bude vyvedeno nad střechu. 
Garáže v 1.PP budou odvětrány nuceně pomocí ventilátorů – viz samostatná 
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PD VZT. Záložní zdroj pro VZT zařízení bude umístěn v 1.PP v samostatné 
místnosti. 
 
3) Vodovod 

Napojení na veřejný vodovod bude realizováno nově vybudovanou 
vodovodní přípojkou. 
 
Výpočet množství spotřebované vody: 

počet lůžek: 54 ks 
potřeba vody na 1 lůžko za rok =  60,0 m3

 

předpokládaná doby využití objektu v roce = 365 dní 
denní spotřeba 8,88 m3

 
 

celková roční potřeba vody 3240,0 m3
  

 
4) Kanalizace 

Území bude odkanalizováno oddílnou kanalizací (samostatná dešťová  
a splašková). Splaškové vody budou odváděny dvěma přípojkami pro každou  
z obou částí objektu (tj. jednopodlažní a dvoupodlažní část), samostatně 
svedenými do revizní šachty před dvoupodlažní částí a dále jedním potrubím  
do nově budovaného prodloužení kanalizačního řadu v ulici Rekreační. 
Prodlužovaný kanalizační řad bude realizován v komunikaci ulice Rekreační, 
Hrázní a bude napojen v pozemku parc. č. 437/1 k. ú. Kníničky do stávající 
stoky KAM DN 500. Stávající objekt na pozemku parc. č. 3122/4 má vlastní 
jímku splaškových vod na vyvážení, která bude po přepojení do nové přípojky 
vydesinfikována a využita jako akumulace na dešťové vody.  
Podrobně – viz samostatná PD.  

Dešťové vody z novostavby ubytovny budou likvidovány na pozemcích 
investora decentralizovaným vsakováním. Vhodnost území pro zasakování 
dešťových vod do podloží byla ověřena hydrologickým posudkem zpracovaným 
odborně způsobilou firmou. Podrobně – viz samostatná PD. 
 
Výpočet množství splaškové vody: 
- Množství odpadních vod z nového objektu 8,88 m3.den-1= 0,103 l.s-1 

- Množství odpadních vod ze stávajícího objektu 0,50 m3.den-1= 0,006 l.s-1 
- Qp –průměrné denní množství odpadních vod 9,38 m3.den-1= 0,109 l.s-1 

kd -součinitel denní nerovnoměrnosti 1,5  
- Qm -maximální denní množství odpadních vod 14,07 m3.den-1= 0,163 l.s-1 

kh -součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti 7,2  
- Qh -maximální hodinové množství odpadních vod 2,81 m3.hod-1

 

= 0,781 l.s-1
 

 
5) Elektřina 

Nově bude provedeno napojení na stávající podzemní vedení NN. Kabel 
povede do elektroměrového rozvaděče, volně přístupného pracovníkovi 
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distribuční společnosti. Odtud budou dále napojeny vnitroareálové rozvody 
objektu. Přesné provedení vnitroareálového rozvodu NN řeší samostatná PD. 
Celkový instalovaný příkon: 35 kW, z toho: 
- osvětlení 12kW  
- elektrické vaření – 3fázové 10 kW  
- elektrické vytápění 10 kW  
- ostatní spotřebiče 3 kW 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečných prostorů, 

Podrobněji viz samostatná část PD. 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

Podrobněji viz samostatná část PD. 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 
zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

Podrobněji viz samostatná část PD. 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 
techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Objekt je navržen tak, aby byla zachována únosnost a stabilita a požárně 
dělící funkce rozhodujících konstrukci. 

Odstupové vzdálenosti řešeného objektu nezasahují na okolní objekty. 
Podrobněji viz samostatná část PD. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

Kritéria tepelně technického hodnocení  

Z hlediska energetické náročnosti budovy patří objekt do skupiny B. 
 

Veškeré navrhované konstrukce na rozhraní prostorů s rozdílnými 
teplotními režimy budou splňovat normové (minimálně požadované) hodnoty 
součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov.  



46 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.). 
 
Větrání 

Větrání objektu bude přirozené okny, tzn. infiltrací a větráním.  
Nad varnými plochami v kuchyních budou digestoře s nuceným odtahem. 
Koupelny a WC budou větrány nuceně radiálními odtahovými ventilátory  
nad střechu objektu. Garáže v 1.PP budou odvětrány nuceně pomocí 
ventilátorů – viz samostatná PD VZT. Záložní zdroj pro VZT zařízení bude 
umístěn v 1.PP v samostatné místnosti. 
  
Vytápění 

V domě bude ve všech vytápěných prostorech nainstalováno podlahové 
elektrické vytápění. Elektrické topné kabely budou položeny pod akumulační 
vrstvu anhydridu. V každé vytápěné místnosti bude dále instalován inteligentní 
termostat s týdenním programem. Ve všech koupelnách budou dále 
nainstalovány elektrické topné žebříky. 
 
Ohřev TV 

Příprava TV bude decentrální v každé ubytovací buňce ubytovny.  
V každé buňce bude osazen jeden zásobníkový elektrický ohřívač TV o objemu 
100 litrů. Výkon elektrické topné tyče je 2 kW/ks. Celkem bude osazeno  
21 ks ohřívačů. Systémy TV budou řešeny bez okruhu cirkulace. 
  
Oslunění 

Všechny obytné místnosti jsou osvětleny a osluněny okny. Osvětlení  
a oslunění obytných místností splňuje požadavky norem a vyhlášky číslo 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. Odstupy stínících objektů 
budou splňovat požadavky vyhlášky číslo 269/2009, kterou se mění vyhláška 
číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
 
Vnitřní osvětlení 

Přirozené osvětlení bude zabezpečeno okny. Umělé osvětlení bude 
navrženo tak, aby byly dodrženy požadované hodnoty osvětlenosti, krytí  
(s ohledem na umístění) a dodrženy odpovídající normy a předpisy vztahující 
se k umělému a nouzovému osvětlení pro navrhovanou funkci stavby. 
 
Zásobování vodou 

Napojení na veřejný vodovod bude realizováno nově vybudovanou 
vodovodní přípojkou. 
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Kanalizace 

Území bude odkanalizováno oddílnou kanalizací (samostatná dešťová  
a splašková). Splaškové vody budou odváděny dvěma přípojkami pro každou  
z obou částí objektu a samostatně svedenými do revizní šachty  
před dvoupodlažní částí a dále jedním potrubím do nově budovaného 
prodloužení kanalizačního řadu v ulici Rekreační. Prodlužovaný kanalizační řad 
bude realizován v komunikaci ulice Rekreační, Hrázní a bude napojen v 
pozemku parc. č. 437/1 k. ú. Kníničky do stávající stoky KAM DN 500. Stávající 
objekt na pozemku parc. č. 3122/4 má vlastní jímku splaškových vod na 
vyvážení, která bude po přepojení do nové přípojky vydezinfikována a využita 
jako akumulace na dešťové vody. Podrobně viz samostatná PD. 
 
Likvidace splaškových vod: 

Návrh prodloužení splaškové kanalizace je v souladu s konceptem 
územního plánu obce.  

Stavba rozšíření splaškové kanalizace, kanalizační přípojky, vodovodní 
přípojky a návrh likvidace dešťových vod zasakováním je v souladu s cíly  
a záměry územního plánování (dle dokumentace pozemních objektů).  

Stavba nemá při běžném provozu nároky na potřebu vody, pouze  
při výstavbě bude potřeba zajistit vodu pro provedení zkoušek těsnosti stoky 
(cca 30 m3). 

Tato stavba je povolována v samostatném správním řízení.  
Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním řadem bude v souladu 

s ČSN 736005. Budovaný objekt (šachta) musí dodržet od stávajícího 
plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007 minimálně 1 m. 
Podrobně – viz samostatná PD. 
 
Likvidace dešťových vod:  

Dešťové vody z novostavby ubytovny budou likvidovány na pozemcích 
investora decentralizovaným vsakováním. Vhodnost území pro zasakování 
dešťových vod do podloží byla ověřena hydrologickým posudkem zpracovaným 
odborně způsobilou osobou. 
 
Odpady  

Stavební činnost nebude produkovat škodlivé emise. Při provádění 
stavby budou veškeré odpady tříděny a odváženy na příslušné skládky.  

Veškerý odpad z provozu se bude v souladu se zákonem třídit  
a následně likvidovat. Odpad odpovídající svým charakterem komunálnímu 
odpadu se bude ukládat do uzavíratelných nádob určených k tomuto účelu. 
Separovaný odpad bude též ukládán do uzavíratelných nádob určených  
k tomuto účelu. 
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Tab. B.3 Předpokládaná produkce komunálního odpadu, zdroj [30] 

Produkce komunálního odpadu na 
1 osobu [kg/rok] 

Počet uživatelů 
stavby 

Produkce komunálního 
odpadu celkem [t/rok] 

300 54 16,20 
 
Hluk  

Z hlediska hlučnosti může stavební činnost probíhat pouze v době  
od 6:00 do 22:00 hodin, přičemž v ranních a večerních hodinách  
(tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) musí být úplně vyloučen provoz 
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů (buldozery, nakladače, 
kompresory, hydraulická či elektrická kladiva apod.). Při stavební činnosti  
na staveništi je nutno postupovat v souladu nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
  
Prašnost 

Prašnosti ze stavební výroby bude zamezeno okamžitým odsáváním 
prachového odpadu (např. při broušení), zkrápěním čištěných ploch či použitím 
pokud možno bezprašných technologií.  

K realizaci stavby budou použity pouze certifikované stavební materiály  
a technologie, splňující příslušné normy z hlediska vlivu na zdraví osob a životní 
prostředí. Užíváním stavby nebudou vznikat negativní vlivy na okolní krajinu, 
vodní zdroje atd. 

B.2.11 Zásady ochrany staveb před negativními účinky vnějšího 
prostředí  

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, 
protipovodňová opatření apod. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

V souvislosti se středním radonovým rizikem jsou u tohoto objektu 
navržena odpovídající opatření proti pronikání radonu z podloží.  

b) ochrana před bludnými proudy  

Není předmětem PD.  

c) ochrana před seizmicitou  

Není předmětem PD.  

d) ochrana před hlukem  

- v průběhu realizace stavby: 
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V průběhu realizace bude okolí stavby zatíženo hlukem ze stavební 
činnosti. 
  
Zdroje hluku: dozer, nakladač, rýpadlo, nákladní vůz, domíchávač betonu, 
čerpadlo betonu, autojeřáb, staveništní míchačka, pila – řezačka na zdivo, 
beton, pila na dřevo, vibrační deska, ruční elektrické nářadí, apod. 
  

K minimalizaci hlučnosti budou použity současné stroje a zařízení, které 
mají nízkou úroveň hlučnosti. Stabilní stroje a zařízení budou umístěny  
v co největší vzdálenosti od okolních staveb. Stavební práce ve venkovním 
prostředí budou probíhat pouze v denní době, mimo víkendy a svátky.  
  
Okolní pozemky zatížené hlukem ze stavební činnosti:  
401, 402, 403, 414, 415, 416/1, 416/2, 424/1, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 
432/3,432/4, 433, 434/1, 434/2, 435, 437/1, 437/2, 437/3, 437/9, 437/10, 
437/11, 437/12, 439/1,560/1, 3118, 3120, 3122/1, 3122/3, 3122/4, 3123, 
3715/1, 3715/4, 3323, 3327, 3328. 
 
- v průběhu užívání stavby:  

Vzhledem k povaze užívání stavby (funkce rekreace) se nepředpokládá 
zvýšení hlukové zátěže z provozu stavby na okolní pozemky. 
 

Stavba nebude obsahovat technologie zatěžující okolí hlukem.  
Pro vlastní výstavbu budou použity pouze atestované stavební materiály, 
splňující požadavky hygienických norem. Šíření hluku uvnitř budovy bude 
zabráněno mezibytovými stavebními konstrukcemi s optimalizovanými 
akustickými vlastnostmi. K omezení šíření kročejového hluku stavebními 
konstrukcemi bude v konstrukcích použito kročejové izolace. Příčky mezi pokoji 
(AKU zdivo tl. 30 cm) splňují požadavky normy ČSN 73 0532 Rw = 47 dB, 
vypočtena Rw = 53 dB. Příčka mezi garážemi a pokoji (zdivo tl. 44 cm) splňuje 
požadavky normy ČSN 73 0532 Rw = 57 dB, vypočtena Rw = 59 dB. V případě 
vstupních dveří pokojů v 1.PP, kdy je normou s ohledem na situování vstupů 
pokojů požadován zvýšený index Rw, a to Rw = 32 Db, je nutné použít dveře  
se zvýšeným indexem vzduchové neprůzvučnosti. Limity pro hluk jsou  
pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Použitím zmíněných konstrukcí nedojde k překročení normových hodnot 
stanovených pro šíření hluku v budovách. 

e) protipovodňová opatření 

Není předmětem PD.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky  

-splašková kanalizace: 
stávající kanalizační řad na pozemku parc. č. 437/1 k. ú. Kníničky (připojení 
přes prodloužený kanalizační řad, vedoucí před objekt na pozemek  
parc. č. 439/1, připojení přípojky přes kanalizační šachtu). 
 
-vodovod:  
stávající vodovod na pozemku parc. č. 439/1 k. ú. Kníničky. 
 
-elektrická energie:  
stávajícího podzemní vedení NN na pozemku parc. č. 439/1 k. ú. Kníničky. 
  
- dešťové vody z novostavby budou likvidovány na pozemcích investora 
decentralizovaným vsakováním. 
 
- ubytovací zařízení bude připojeno na veřejnou telefonní síť prostřednictvím 
mobilního operátora. 
 
- dle PBŘ bude v budově instalováno zařízení EPS a bezdrátově připojeno  
na pult centrální ochrany HZS Brno. Bude použito komplexní certifikované 
řešení EPS s funkcí akustického (sirény) a optického (majáky) signálu vyhlášení 
poplachu. Toto zařízení dodá certifikovaný dodavatel s vyškolenými pracovníky. 
 

Přeložky žádných sítí nebudou nutné. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

- délka prodloužení kanalizačního řadu / dimenze / kapacita: 180 m / KAM DN 
300 / 14,1 m3.den-1

 

- délka vodovodní přípojky / dimenze / kapacita: 2,5 m / PE DN 50 / 13,3 

m
3
.den

-1  

- délka kanalizační přípojky / dimenze / kapacita: 14,7 m / PVC DN 250/ 14,1 

m
3
.den

-1 

- délka přípojky NN: 14,5 m 

B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

Popis stávajícího stavu 
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Ve stávajícím stavu se na části řešeného pozemku (vedle stávající 
garáže) nachází štěrková plocha a okolní zeleň. Komunikace má v těchto 
místech šířku 5,30 m a je zde vodorovným dopravním značením vyhrazen pás 
pro pohyb chodců šířky cca 1,50 m. Odvodnění komunikace je realizováno  
do přilehlé zeleně, která je bez příkopů. V blízkosti se nachází štěrkový vjezd  
k zahrádkám a stávající garáže se zámkovou plochou na vjezdu. 
 
Rozsah stavby  

V rámci výstavby objektu jsou vystavěné hromadné garáže v suterénu 
objektu. Bude vyřešeno připojení na stávající komunikaci Rekreační a navrženy 
zpevněné plochy před samotným objektem včetně pěti parkovacích stání  
a manipulační plochy. 

Stavba svým rozsahem nevyžaduje vyznačení objížděk a změny 
dopravního provozu. Provádění konstrukčních vrstev zpevněných ploch bude 
prováděno po etapách tak, aby byl v co nejdelší možné době zachován 
bezpečný pohyb pěších, v případě uzavření místa pro pěší bude toto řádně 
označeno a vymezeno.  
 
Technické řešení stavby  

Před samotným vstupem je chodníková plocha z betonové dlažby. Tato 
plocha bude mít příčný spád 2,0 % a bude odvodněna do přilehlé zeleně. 
Napojení hromadných garáží v suterénu samotného objektu je pomocí 
vyrovnávací rampy. Na komunikaci Rekreační je připojení realizováno přes 
nájezdový obrubník s převýšením nad vozovkou +2 cm. Vyšší dopravní pohyb 
bude realizován směrem od/ke hrázi (z garáží vlevo), neboť ulice Rekreační 
je směrem do Kníniček jednosměrná a prochází skrz obytnou zónu. Šířka 
vjezdu napojení je 5,65m. Sklon rampy má hodnotu 5,0 %, který následně 
přejde v hodnotu 17,0 %. Povrchové vody zde budou svedeny příčným  
a podélným sklonem do pásové vpusti, která je umístěna na obvodu budovy. 
Povrch vjezdu je z betonové dlažby.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Stavební pozemek je přístupný z ul. Rekreační. Stavební činnost  
na staveništi nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. Staveniště bude napojeno 
na zdroj vody a elektrické energie z objektu na pozemku č. 3122/4. 

Stavba sjezdů vyžaduje ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
ohlášení obecnímu stavebnímu úřadu. Povrch sjezdů bude zpevněný  
a bezprašný s vyřešenými odtokovými poměry povrchových vod a zajištěnými 
rozhledovými poměry.  
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c) doprava v klidu 

Na pozemku investora se nachází 5 venkovních parkovacích stání a 19 
krytých stání v podzemních garážích. Celkem je pro objekt navrženo 24 
parkovacích stání (z toho jedno vyhrazeno pro osoby tělesně postižené).  
Je splněn požadavek minimálního počtu parkovacích stání pro objekt 
(minimální hodnota udaná výpočtem je 17 stání). 

Před vstupem do objektu bude vybudováno pět kolmých parkovacích 
stání, z toho jedno vyhrazeno pro osoby tělesně postižené. Stání jsou navržena 
pro vozidla skupiny O2 velká osobní, rozměry těchto parkovacích stání jsou 
5,30 m x 2,5 m. Šířka vyhrazeného stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu je 3,50 m a bude označeno příslušným svislým a vodorovným 
dopravním značením. Povrch stání je tvořen betonovou dlažbou se širokými 
spárami, které budou zatravněny. Tato plocha bude odvodněna vsakováním 
mezi jednotlivé dlaždice a do okolní zeleně, kam bude vyspádována. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 

V rámci terénních úprav bude provedeno svahování mezi výškovou 
úrovní původního terénu a úrovní teras v 1. PP. Budou tak vytvořeny 
předzahrádky pro výsadbu zeleně. Dále bude provedena modelace terénu  
po obvodu celé stavby a navázání na stávající terén. 

b) použité vegetační prvky  

Vegetační úpravy se týkají dvou odlišných zón, vyhrazených pro zeleň  
v předchozí fázi projektu.  

Podél celé delší strany objektu obrácené k místní komunikaci vznikne  
v důsledku jeho částečného zahloubení svah (úzký pás mezi oplocením  
a terasami navazujícími na obytné místnosti). Vegetační úpravy mají zde za cíl 
vytvořit přirozeně působící zelenou clonu mezi komunikací a objektem. Proto  
je navržena výsadba pásu listnatých keřů v nepravidelné směsi několika druhů 
s odlišným vzrůstem i texturou.  

Plocha na rohu místní komunikace a ulice Rekreační má charakter 
vstupního prostoru. Její dominantu vytvoří javor babyka. 

Trávník, jehož údržba na tak malých a členitých plochách bývá  
z dlouhodobého hlediska neekonomická, je nahrazen nízkými půdopokryvnými 
porosty a mulčovací kůrou. Nízká výška zeleně v popředí je vyžadována  
z důvodu rozhledových trojúhelníků.  

Umístění stromů je limitováno ochrannými pásmy inženýrských sítí  
a vzdáleností od hranic pozemku - nutno dodržet dle výkresu. 



53 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Ovzduší:   
V průběhu realizace stavby 

V proběhu realizace stavby hrozí zvýšení prašnosti do okolí. Z tohoto 
důvodu budou přijata preventivní opatření k její eliminaci. Pojížděné prašné 
povrchy budou pravidelně zkrápěny. Stroje a zařízení, které jsou  
při zpracovávání stavebních materiálů zdrojem prachu, budou napojeny  
na odsávání. Přijetím těchto opatření bude prašnost ze stavební činnosti 
eliminována takovou měrou, že nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
V průběhu užívání stavby  

V průběhu užívání stavby nebude docházet k činnostem, které by byly 
zdrojem prašnosti. Veškeré pojížděné povrchy budou zpevněné a tudíž 
bezprašné. Ze stavby nebudou unikat látky s negativním dopadem na ovzduší.  

 
Hluk    
V průběhu realizace stavby 

V průběhu realizace bude okolí stavby zatíženo hlukem ze stavební 
činnosti. 

 
-zdroje hluku: dozer, nakladač, rýpadlo, nákladní vůz, domíchávač betonu, 
čerpadlo betonu, autojeřáb, staveništní míchačka, pila – řezačka na zdivo, 
beton, pila na dřevo, vibrační deska, ruční elektrické nářadí, apod.  
 

K minimalizaci hlučnosti budou použity současné stroje a zařízení, které 
mají nízkou úroveň hlučnosti. Stabilní stroje a zařízení budou umístěny  
v co největší vzdálenosti od okolních staveb. Stavební práce ve venkovním 
prostředí budou probíhat pouze v denní době, mimo víkendy a svátky. Stavba 
nebude obsahovat technologie zatěžující okolí hlukem. Pro vlastní výstavbu 
budou použity pouze atestované stavební materiály, splňující požadavky 
hygienických norem.  
 
Okolní pozemky zatížené hlukem ze stavební činnosti:  
401, 402, 403, 414, 415, 416/1, 416/2, 424/1, 428, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 
432/3,432/4, 433, 434/1, 434/2, 435, 437/1, 437/2, 437/3, 437/9, 437/10, 
437/11, 437/12, 439/1,560/1, 3118, 3120, 3122/1, 3122/3, 3122/4, 3123, 
3715/1, 3715/4, 3323, 3327, 3328. 
 
V průběhu užívání stavby  

Vzhledem k povaze užívání stavby (funkce rekreace) se nepředpokládá 
zvýšení hlukové zátěže z provozu stavby na okolní pozemky.  
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Šíření hluku uvnitř budovy bude zabráněno mezibytovými stavebními 
konstrukcemi s optimalizovanými akustickými vlastnostmi. K omezení šíření 
kročejového hluku stavebními konstrukcemi bude v konstrukcích použito 
kročejové izolace. Příčky mezi pokoji (AKU zdivo tl. 30 cm) splňuje požadavky 
normy ČSN 73 0532 Rw = 47 dB, vypočtena Rw = 53 dB. Příčka mezi garážemi 
a pokoji (zdivo tl. 44 cm) splňuje požadavky normy ČSN 73 0532 Rw = 57 dB, 
vypočtena Rw = 59 dB. V případě vstupních dveří pokojů v 1.PP, kdy je normou 
s ohledem na situování vstupů pokojů požadován zvýšený index Rw, a to Rw = 
32 dB je nutné použít dveře se zvýšeným indexem vzduchové neprůzvučnosti.  
 
Vody  

Novostavba ubytovny, včetně přípojek, není vodním dílem. Prodloužení 
kanalizačního řadu a vsaků jsou vodním dílem a podléhají stavebnímu 
povolení. Věcně a místně příslušným orgánem k povolení stavby je zdejší 
vodoprávní úřad. Současně stavba vsaků vyžaduje povolení s nakládáním  
s vodami. Bude doloženo kladné stanovisko hydrogeologa s možností 
zasakování dešťových vod. Uvažované napojení na kanalizaci pro veřejnou 
potřebu je podmíněno souhlasem provozovatele této kanalizace (Brněnské 
vodovody a kanalizace, a. s.), zejména z hlediska kapacitních možností. 

Výstavba musí probíhat tak, aby nebylo způsobeno znečištění 
podzemních vod a jiných vodních zdrojů (Brněnská přehrada). 

V projektu stavby budou vyřešeny všechny připomínky účastníků řízení  
a dotčených orgánů a organizací. 
 
Odpady  

Stavební činnost nebude produkovat škodlivé emise. Při provádění 
stavby budou veškeré odpady tříděny a odváženy na příslušné skládky. 

Veškerý odpad z provozu se bude v souladu se zákonem třídit  
a následně likvidovat. Odpad odpovídající svým charakterem komunálnímu 
odpadu se bude ukládat do uzavíratelných nádob určených k tomuto účelu. 
Separovaný odpad bude též ukládán do uzavíratelných nádob určených  
k tomuto účelu. 
 
Půda  

K zajištění ochrany ZPF provede stavebník z celé plochy pozemků 
dotčených odnětím ze ZPF na vlastní náklady skrývku kulturních vrstev půdy  
– ornice a zúrodnění schopných vrstev půdy o mocnosti 0,20 m, v celkovém 
množství 633,62 m3 (s nakypřením 760,34 m3). Část skryté ornice bude 
dočasně uskladněna po dobu výstavby na ploše zabraného pozemku  
parc. č. 3328 a po jejím dokončení použita pro vegetační úpravy, které budou 
provedeny na nezastavěných a nezpevněných částech pozemku. 

Stavební činnost musí probíhat tak, aby nedocházelo např. k únikům 
ropných produktů a jiných nebezpečných látek, které by mohly kontaminovat 
půdu. 
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Z hlediska užívání stavby není předpokládána možnost znečištění půd. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajině  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany a tvorby zeleně 
– při realizaci je nutné dodržet ČSN 83 9061 Vegetační úpravy – ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Dále bude 
dodržena vyhláška č. 15/2007 o ochraně zeleně ve městě Brně. 

Stavba nemá výrazný negativní vliv na životní prostředí. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000  

Bez vlivu. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA  

Není předmětem PD.  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů  

Nenavrhují se.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva.  

Není předmětem PD. 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavební pozemek je přístupný z ul. Rekreační. Stavební činnost  
na staveništi nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. Staveniště bude napojeno 
na zdroj vody a elektrické energie z objektu na pozemku č. 3122/4. Odvodnění 
staveniště bude zajištěno vsakem na pozemku investora. 

Povrch sjezdů bude zpevněný a bezprašný s vyřešenými odtokovými 
poměry povrchových vod a zajištěnými rozhledovými poměry.  

Po celou dobu realizace stavby bude zachován stávající provoz  
na dotčené komunikaci a bude zajištěn bezpečný průchod chodců. Vlastník 
sjezdů bude zajišťovat řádnou údržbu celého připojení. 
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b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin  

Okolí stavby nevyžaduje zvláštní ochranná opatření. Staveniště musí  
být zajištěno proti vniknutí nepovolaných osob po celou dobu realizace. Výkopy, 
které hrozí zavalením pracovníků, musí být účinně paženy. Výškové rozdíly  
nad 500 mm musí být zabezpečeny zábradlím normové výšky. K zajištění 
bezpečnosti na okolních komunikacích při provádění stavby bude v případě 
nutnosti povolán pracovník stavby (asistence při pohybu rozměrných vozidel, 
apod.).  

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Následující zábory budou provedeny pouze jako dočasné. Zřízení 
trvalých záborů pro staveniště se nepředpokládá. 

Pozemky parc. č. 439/1, 1021/2 a 437/1 budou dočasně zabrány  
pro zřízení prodloužení kanalizačního řadu. Řešení prodloužení kanalizace 
však není součástí tohoto projektu, jedná se o podmiňující investici. 

Pozemek parc. č. 3328 bude na základě dohody a písemné smlouvy 
investora s jeho majitelem, rodinným známým, dočasně zabrán pro účely 
zařízení staveniště a skladování materiálů. 

Na pozemcích parc. č. 424/1 a 439/1, na kterých se nacházejí místní 
komunikace, bude proveden dočasný zábor na základě povolení zvláštního 
užívání komunikace. Zde se jedná o místní komunikace, které nejsou 
považovány za dopravně významné (komunikace na pozemku 424/1 je určena 
ke vjezdu majitelů rodinných domů na jejich pozemek – omezen pouze  
1 majitel, a v ulici Rekreační, na pozemku parc. č. 439/1, dochází k pohybu  
cca 1 vozidla za hodinu po místní komunikaci), proto věc řeší příslušný úřad 
městské části. V tomto případě bude podána PŘIHLÁŠKA K MÍSTNÍMU 
POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, která bude podána 
v dostatečném předstihu (předpokládá se schválení v období společně 
s povolováním stavby) na Úřad městské části Brno - Kníničky. Formulář 
přihlášky je součástí příloh, pod číslem 16. Přihláška k místnímu poplatku  
za užívání veřejného prostranství.  

Na pozemku parc. č. 424/1 bude umístěno mobilní oplocení staveniště  
a bude zde také docházet ke krátkodobému umístění mechanizace 
(pumpomixu a nákladních automobilů při dopravě materiálů). Toto umístění  
se předpokládá celkem 2x pro pumpomix na dobu vždy max. 2 hodin  
a pro nákladní automobil během 1-2 dnů vždy na krátkou dobu potřebnou  
pro složení palet s tvárnicemi). 

Majiteli sousedního pozemku parc. č. 432/1, který by mohl být v tento čas 
omezen z hlediska možnosti příjezdu k jeho domu, byla tato skutečnost 
oznámena a vydal písemný souhlas s touto skutečností s tím, že bude vždy  
v den před umístěním mechanizace telefonicky informován. 
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Na část pozemku parc. č. 439/1 budou zasahovat výkopové práce,  
kdy vjezd do stavební jámy bude okrajem zasahovat na krajnici komunikace 
Rekreační a u 2. vjezdu na hlavní staveniště a vjezdu na vedlejší staveniště 
bude provedeno zpevnění ploch pro staveništní komunikace plastovými 
zatravňovacími tvárnicemi (pouze v případě prostoru ochranného pásma sítí), 
resp. štěrkodrtí a bude zde probíhat provoz stavebních strojů (přejezd strojů 
mezi hlavním a vedlejším staveništěm a výjezd ze stavenišť). 

Dle přílohy č. 4 k obecně závazné vyhlášce č. 22/2010, o místních 
poplatcích, Statutárního města Brna, činí v tomto případě poplatek za užívání 
veřejného prostranství – provádění výkopových prací, umístění skládek  
či stavebního zařízení pro městskou část Brno – Kníničky, 2 Kč/m2/den. 
V závislosti na rozhodnutí starosty městské části, bude poplatek účtován pouze 
za plochu, která bude oplocena a bude tak součásti staveniště. Dále je účtován 
správní poplatek za vydání rozhodnutí, závislý na délce zvláštního užívání,  
tj. 500 Kč od 10 dnů do 6 měsíců a 1 000 Kč nad 6 měsíců.  

V případě pozemku parc. č. 424/1 bude zabráno celkem 37,495 m2 
plochy pro staveniště (tento zábor tedy bude zpoplatněn), ostatní plocha  
na tomto pozemku a pozemku parc. č. 439/1 bude pouze využívána pro provoz. 

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Po provedení skrývky bude část ornice deponována v rámci zabrané 
parcely č. 3328 a použita zpět pro terénní úpravy.  

Zemina vytěžená ze stavební jámy, rýh a šachet bude rovněž z části 
uskladněna na ploše zabraného pozemku parc. č. 3328 a částečně přímo  
ve stavební jámě (pro zásyp výkopů kanalizace) a použita pro zpětné zásypy  
a obsypy. Zbylá zemina bude odvezena na skládku.  

Podrobněji viz kapitola D. Technologický předpis pro zemní práce. 
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1. Obecné informace o místě stavby 

Novostavba ubytovny se nachází v městské části Brno – Kníničky, 
v rekreační oblasti nedaleko Brněnské přehrady. Zahrnuje pozemky parcelních 
čísel 412, 413/1 a 413/2, které jsou majetkem investorů, Petra a Renaty 
Hirtových. Tyto pozemky sousedí s dalšími pozemky investorů č. 3122/1, 
3122/4 a 3122/5, na kterých se nachází stávající rodinná vila, garáž a zahrada. 
V průběhu výstavby bude přístup na pozemky řešen v místě stávajícího vjezdu 
z místní komunikace, ulice Rekreační, na pozemek parc. č. 412, kde se bude 
nacházet vjezd do stavební jámy. Tyto pozemky, zasažené výstavbou, se velmi 
mírně svahují jižním směrem. 

Další vjezd bude zhotoven na stejný pozemek, pouze více směrem  
na východ. Tento vjezd bude nutné zřídit z důvodu nemožnosti použití 
předchozího vjezdu pro těžkou mechanizaci od doby provedení výkopů  
pro kanalizaci (bude částečně odstraněn). 

Třetí vjezd bude proveden na pozemek parc. č. 3328 rovněž z ulice 
Rekreační, na kterém bude proveden zábor na základě domluvy a písemné 
smlouvy investora s jeho vlastníkem a bude využíván jako vedlejší staveniště, 
především pro skladování materiálů. Tento pozemek je mírně svažitý směrem 
na jih. 

2. Koordinační a Katastrální situace stavby 

– viz příloha č. 12. KOORDINAČNÍ SITUACE S UŽŠÍMI DOPRAVNÍMI 
VZTAHY a příloha č. 15. KATASTRÁLNÍ SITUACE S DOPRAVNÍMI VZTAHY. 

3. Dopravní trasy 

3.1 Užší dopravní trasy (přístup v blízkosti staveniště)  

Většina dopravních tras bude řešena mezi staveništěm a centrem města 
Brna. Z toho důvodu, že je na místo stavby více možných přístupových cest, ale 
většinu z nich nelze z nějakého důvodu pro určité stroje použít, jsou tyto cesty 
níže popsány (trasy A – E). 
  
3.1.1 Trasa A 
Místo stavby (ulice Rekreační) ↔ centrum města Brna 

Z toho důvodu, že ulice Rekreační je ve směru k centru města (přes obec 
Kníničky na ulici Ondrova) jednosměrná, bude ji možné použít pouze pro jízdu 
z místa stavby. Pro jízdu v opačném směru by bylo nutné dočasně upravit směr 
jízdy. 
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Obr. C.3.1.1 Dopravní trasa A, zdroj: [11] 
 

 
Obr. C.3.1.2 Dopravní trasa B, zdroj: [11] 

 

 
3.1.2 Trasa B 
Centrum města Brna přes ul. U památníku ↔ místo stavby (ul. Rekreační) 

Ulice U památníku je sice jednosměrná směrem z centra města na místo 
stavby, avšak její povrch je řešen zámkovou dlažbou (není zde stanoveno 
žádné omezení z hlediska hmotnosti či rozměrů vozidel, ale dá se 
předpokládat, že těžká mechanizace by mohla komunikaci poškodit). Navíc 
navazuje na ulici Rekreační, která je ještě v této části jednosměrná  
tak, že ji nelze použít pro jízdu směrem k místu stavby. Tuto komunikaci tedy 
nebude možné běžně používat pro těžké dopravní prostředky ani jiná vozidla.  
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Obr. C.3.1.3.A Dopravní trasa C.a), zdroj: [11] 
 

 
Obr. C.3.1.3.B Dopravní trasa C.b), zdroj: [10] 
 

3.1.3 Trasa C 
Centrum města Brna přes ul. Přístavní a Hrázní ↔ místo stavby (ul. 
Rekreační) 

Další možnou přístupovou komunikací je ulice Přístavní s návazností  
na ulici Hrázní, z městské části Brno Bystrc. Na této komunikaci se však 
nachází most na hrázi přehrady se zákazem vjezdu pro vozidla nad 3,5 tun 
(možnost vyšší hmotnosti pouze pro dopravní obsluhy) a z toho důvodu může 
být použita pouze pro vozidla s touto maximální hmotností. 

 
 
 
 



63 
 

 
Obr. C.3.1.4 Dopravní trasa D, zdroj: [11] 

3.1.4 Trasa D 
Centrum města Brna přes ul. U kaple ↔ místo stavby (ul. Rekreační) 

Čtvrtou možností by mohla být ulice U kaple s návazností na ulici 
K bukovinám. Tyto komunikace jsou ale rovněž s povrchem ze zámkové dlažby 
a trasa by dále byla vedena přes polní cestu směrem ke staveništi, kde  
by v období nepříznivých klimatických podmínek mohlo dojít k uvíznutí vozidel. 
Polní cesta navíc není v zimním období udržována. Z toho důvodu nejsou  
pro jízdu těžké mechanizace vhodné. 

3.1.5 Trasa E 
Centrum města Brna přes Rozdrojovice ↔ místo stavby (ul. Rekreační) 

Jedinou komunikací, kterou bude možné využít pro dopravu všemi 
vozidly, tzn. i vozidly o vysoké hmotnosti a rozměrech, je tedy ulice Hrázní  
ve směru na obec Rozdrojovice. Tato trasa však bude z uvedených nejdelší. 
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Obr. C.3.1.5.A Dopravní trasa E, zdroj: [11] 

 
Z toho důvodu, že pro veškerou dopravu lze použít trasu E, budu ji tedy 

pro zjednodušení dále používat ve všech trasách mezi výchozími místy  
a staveništěm. Pro cestu ze staveniště směrem na centrum města Brna  
lze však použít trasu A, a pro automobily s hmotností do 3,5 tuny i trasu  
C v obou směrech. 

 
3.1.5.1 Posouzení nejrozměrnější a nejtěžší dopravy 

Nejrozměrnějším a nejtěžším vozidlem včetně nákladu, které bude nutné 
na místo stavby dopravit, je tahač Volvo FH 16 s teleskopickým podvalníkem 
Nooteboom OSDS-48-03V(EB). Toto vozidlo bude použito pro dopravu strojů 
pro zemní práce (dozer, rypadlo, nakladač). Z toho důvodu jsou dále podrobněji 
rozebrány kritické body, kde by teoreticky mohlo dojít k potížím při průjezdu. 
 Hmotnost této soupravy bude nejvyšší při přepravě navrženého dozeru 
Caterpillar D6T. 
 

Tab. C.1 Nejvyšší celková hmotnost jízdní soupravy 

Část soupravy Hmotnost (kg) 
Dozer Caterpillar D6T 17 753 

Tahač Volvo FH 16 7 280 
podvalník Nooteboom OSDS-48-03V(EB) 10 410 

Hmotnost celkem (kg) 35 443 kg 
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Z tabulky je patrné, že souprava má nižší hmotnost než 48 tun,  
kdy se po překročení této hmotnosti jedná o nadrozměrnou dopravu. Zde ji však 
řešit nemusíme, protože je splněn i rozměrový limit, viz dále. 

 
Pro určení průjezdnosti vozidla použiji publikaci od ministerstva dopravy, 

s názvem VLEČNÉ KŘIVKY pro ověřování průjezdnosti směrových prvků 
pozemních komunikací (zdroj č. [6]), která byla schváleno Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací. 

 
 „Při průjezdu směrovým obloukem jsou přední kola motorového vozidla 

vedena převážně v linii, kterou řidič udává volantem, zatímco zadní kola  
se pohybují v závislosti na rozměrech motorového vozidla a způsobu jízdy  
po křivce bližší vnitřní straně oblouku. Tento průběh pohybu vede  
ke vzniku charakteristického srpovitého rozšíření plochy překrývané motorovým 
vozidlem při průjezdu směrovým obloukem. Tuto plochu nazýváme vlečnou 
křivkou. 

Vlečné křivky jsou ohraničeny obalovými křivkami, které vyplývají  
ze směrodatného vnějšího obrysu vozidla a polohy náprav. Jejich konkrétní tvar 
mj. závisí na poloze a uspořádání náprav, na poloze spojovacích bodů  
(u jízdních souprav), na typu přívěsu a v zásadní míře též na tom, jaké 
předpokládáme chování řidičů.“ (Centrum dopravního výzkumu, 2004, s. 54) 

 
Naše vozidlo patří do skupiny Návěsové nákladní automobily, složeného 

z tažného vozidla a návěsu. 
Následující tabulka porovnává příslušné hodnoty rozměrů tzv. 

směrodatného vozidla a našeho vozidla použitého pro dopravu. 
 
Směrodatné vozidlo 

„Vozidlo reprezentující určitou rozměrovou skupinu (resp. kategorii) 
motorových vozidel a reflektují aktuální a očekávané složení vozového 
parku. Jsou volena tak, aby svými rozměry přibližně odpovídala 85% vozidlu 
dané skupiny ve smyslu jeho četnosti výskytu (statistický kvantil). 
Směrodatné vozidlo je tedy vozidlo, jehož rozměry nepřekračuje 85 % vozidel 
příslušné skupiny, resp. 15 % překračuje.“ (Centrum dopravního výzkumu, 
2004, s. 54) 
 
Tab. C.2 Geometrické charakteristiky vozidel 

Vozidlo Délka Rozvor 
Převis 

vpředu (m) 
Převis 

vzadu (m) 
Šířka 
(m) 

Výška 
(m) 

Obrysový poloměr 
zatáčení vnější 

(m) 
směrodatné 16,50       
tažné vozidlo 6,08 3,80 1,43 0,85 2,50 4,00 7,90 

návěs 13,61 7,75 1,61 4,25 2,50 4,00 7,90 
posuzované 16,44       
tažné vozidlo 5,69 3,50 1,365 0,825 2,50 3,353 8,90 

návěs 13,15 8,30 1,20 3,650 2,54 3,59 8,90 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že z důvodu většího rozvoru 
posuzovaného vozidla o 0,55 m by mohl být obrysový poloměr vnějšího 
zatáčení vyšší, než u směrodatného vozidla. Z toho důvodu budu  
pro posuzované vozidlo uvažovat obrysový poloměr vnějšího zatáčení 
hodnotou 8,90 m, ve které tak započítávám dostatečnou rezervu a dále tedy 
posoudím kritické body na trase (vybrané kritické body na celé dopravní trase 
přímo z půjčovny Zeppelin CZ s.r.o. Brno jsou doplněny v trase č. 3.2.7.). 

 
Z ostatních použitých vozidel je však dle publikace od ministerstva 

dopravy, s názvem VLEČNÉ KŘIVKY pro ověřování průjezdnosti směrových 
prvků pozemních komunikací (zdroj č. [6]) nejkritičtějším vozidlem z hlediska 
vnějšího poloměru otáčení Autočerpadlo betonu PUTZMEISTER M 46-5.16H, 
které je na staveništi použito pro sekundární dopravu čerstvých betonových 
směsí. Patří do skupiny vlečných křivek 7 a jeho vnější poloměr zatáčení je tedy 
10,05 m. Uvažujme tedy 10,5 m včetně rezervy. Toto je hodnota, kterou musí 
trasa jízdy splnit. Na toto kritérium posuzuji pouze trasu E, protože o zbylé části 
trasy z výjezdního místa betonárny TBG BETONMIX, a.s., provozovny 
betonárny Bosonohy, lze po jejím zhlédnutí konstatovat, že vyhoví s rezervou. 
Její posouzení by tedy bylo zbytečné.  

Na staveniště je vjezd řešen s vnitřním poloměrem zatáčení 12,0 m. 
V tomto místě tedy vyhoví, je však nutné, aby se nejdříve otočil v místě 
setkávání ulice Rekreační a místní komunikace na pozemku parc. č. 3721 
(podél vedlejšího staveniště) a teprve poté vjel na staveniště. Podobným 
způsobem bude řešen jeho výjezd (vycouváním na místní komunikaci  
na pozemku parc. č. 3721 a odjezd jednosměrnou komunikací Rekreační 
směrem na centrum města Brna).  
 
Pro automobily volím způsob jízdy 1 

„Ovládání řízení (natáčení volantu) probíhá za jízdy malou rychlostí. 
Úseky vodicích linií s kruhovými oblouky a přímkami se spojí tangenciálně, 
takže na místech přechodu nevzniká žádný zlom vodící linie. Takové 
zjednodušení je přípustné, neboť přechodnice je možné zanedbat díky 
rychlé změně úhlu řízení při jízdě malými rychlostmi. 

Vnější poloměry odpovídají poloměrům zatáčeni příslušného 
směrodatného vozidla. Řidiči vozidel plynule vjíždějí při stálém natáčení volantu 
do kruhového oblouku a opouštějí ho rovněž při stálém natáčen volantu.“ 
(Centrum dopravního výzkumu, 2004, s. 54) 
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Obr. C.3.1.5.B Vlečná křivka č. 9, nákladní návěsové soupravy, zdroj: [6] 
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Obr. C.3.1.5.1 bod zájmu E.1, zdroj: [29] 
 

 

Obr. C.3.1.5.C Body zájmu na trase E, zdroj: [29] 

3.1.5.2 Kritické body na trase E 
Na následujícím obrázku jsou vyznačeny zájmové body na trase E,  

které jsou dále změřeny a popsány. Poloměry zatáček uvažuji vnější, ve směru 
jízdy na staveniště. Při jízdě ze staveniště je možné použít trasu A, která vyhoví 
s rezervou. 

 
3.1.5.1 Bod zájmu č.1 
 Tento bod se nachází na komunikaci 3. třídy č. 3846 (ulice Ondrova). 
Vnější poloměr zatáčky je 34,700 m směrem na Brno a 31,100 m směrem  
ke staveništi. VYHOVÍ 
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Obr. C.3.1.5.2 bod zájmu E.2, zdroj: [29] 
 

 

Obr. C.3.1.5.3 bod zájmu E.3, zdroj: [29] 

3.1.5.2 Bod zájmu č.2 
 Tento bod se nachází na spojnici komunikace 3. třídy č. 3847 a místní 
komunikace, ulici Rozdrojovické. Vnější poloměr zatáčky je 18,000 m. VYHOVÍ 

3.1.5.3 Bod zájmu č.3 
 Tento bod se nachází na místní komunikaci, ulici Rozdrojovické. Vnější 
poloměr zatáčky je 16,700 m. VYHOVÍ 
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Obr. C.3.1.5.4 bod zájmu E.4, zdroj: [29] 
 

 

Obr. C.3.1.5.5 bod zájmu E.5, zdroj: [29] 
 

3.1.5.4 Bod zájmu č.4 
 Bod se nachází v místě dvojice zatáček na místní komunikaci, ve spojení 
ulic Rozdrojovické a Hrázní. Vnější poloměry zatáček jsou 21,0 a 17,0 m. 
VYHOVUJÍ 

3.1.5.5 Bod zájmu č.5 
 Tento bod se nachází v místě napojení místních komunikací, ulic Hrázní 
a Rekreační. Vnější poloměr zatáčky je 19,750 m. VYHOVÍ 

Na základě uvedených schémat se změřenými poloměry zatáček lze říci, 
že tato trasa VYHOVÍ pro všechny typy použitých dopravních prostředků.  
Na trase se dále nenachází žádné mosty apod., u kterých by byla omezena 
hmotnost vozidel. 
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Obr. C.3.2.1.a) Dopravní trasa 3.2.1, zdroj: [11] 

3.2 Širší dopravní trasy 

3.2.1a) Skládka zemin, pískovna, štěrkovna Černovice 
 Zemina, která je určena pro odvoz na skládku (množství viz výkaz 
výměr), bude odvážena na skládku v místě Pískovna Černovice nákladními 
automobily TATRA PHOENIX 6x6 s třístranným sklápěčem T158-8P5R33.343. 
Tato skládka a zvolená trasa se jeví jako nejekonomičtější, nejkratší a zároveň 
nejrychlejší. Vyznačená trasa je pro cestu se skládky na staveniště, v opačném 
směru bude ze staveniště využita trasa A, viz výše. 
 Z této provozovny bude také řešena doprava štěrku pro zpevnění ploch 
na staveništi a pro obsyp vsakovacích nádrží a doprava písku pro zásyp 
kanalizace. 
 Trasa vede ulicemi: Vinohradská, Černovická, Svatopetrská, Opuštěná, 
Poříčí, Bauerova, Žabovřeská, Kníničská, U Zoologické zahrady a Ondrova, 
dále navazuje na trasu E. 

Celková vzdálenost:  19,1 km 
Doba jízdy:   29 minut 
Adresa skládky:   Pískovna Černovice, spol. s.r.o. 
    Vinohradská 86 
    618 00 Brno 
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Obr. C.3.2.1.b) Dopravní trasa 3.2.1b1) zdroj: [11] 

 

Obr. C.9 Dopravní trasa 3.2.1b2) – nemožná, fotografie, zdroj: [10] 
 

3.2.1b) Skládka zemin Čebín 
Další uvažovanou možností, je odvážet zeminu na skládku v Čebíně 

nedaleko Kuřimi (společnost POKROS, s.r.o.). Tato skládka se nachází blíže, 
než skládka v Brně – Černovicích. Nevýhodou je však výrazně vyšší cena  
za uložení zeminy a hlavní překážkou na trase most č. 3846–5, na který  
je zakázán vjezd vozidel nad 16 tun. Není tedy možné tuto trasu kvůli omezení 
použít. 

Celková vzdálenost:  14,0 km 
Doba jízdy:   25 minut 
Adresa skládky:  POKROS Čebín 
    Čebín 456 
    664 23 Brno – venkov 
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Obr. C.3.2.2 Dopravní trasa 3.2.2, zdroj: [11] 
 

3.2.2 Betonárna 
Dodávka veškerého betonu (tj. podkladní beton, beton pro zálivku 

základových pasů ze ztraceného bednění i vodotěsný beton) bude zajištěna 
z betonárny TBG BETONMIX, a.s., provozovna betonárna Královo Pole. Tato 
betonárna se nachází nejblíže k místu stavby a zároveň se zabývá výrobou 
všech druhů betonů, které jsou na naší stavbě potřebné. 
 Trasa vede ulicemi: Křižíkova, Porgesova, Královepolský tunel, 
Žabovřeská, Kníničská, U Zoologické zahrady a Ondrova, dále navazuje  
na trasu E. 

Celková vzdálenost:  14 km 
Doba jízdy:   22 minut 
Adresa betonárny:  TBG BETONMIX betonárna Brno – Královo Pole 
    Křižíkova 68e 
    612 00 Brno 
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Obr. C.3.2.3 Dopravní trasa 3.2.3, zdroj: [11] 
 

3.2.3 Stavebniny 
 Dodávka materiálů ze stavebnin (např. tvárnice ztraceného bednění, 
systémové prvky pro pracovní a dilatační spáry, tepelné izolace apod.) bude 
zajištěna převážně ze společnosti DEK stavebniny Brno (z důvodu širokého 
sortimentu). Materiál je však možné odebírat i od blíže nacházejících  
se stavebnin (pokud zde bude dostupný). 

Trasa vede ulicemi: Pražákova, Heršpická, Poříčí, Bauerova, 
Žabovřeská, Kníničská, U Zoologické zahrady a Ondrova, dále navazuje  
na trasu E. 

 
Celková vzdálenost:  17,2 km 
Doba jízdy:   27 minut 
Adresa stavebnin:  STAVEBNINY DEK 
    Pražákova 625/52a 
    619 00 Brno, Horní Heršpice 
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Obr. C.3.2.4 Dopravní trasa 3.2.4, zdroj: [11] 
 

3.2.4 Armovna 
 Dodávka ocelových výztuží bude zajištěna z armovny Armospol CZ s.r.o. 
nákladním automobilem MAN TGX 18.480 4X2 BLS s jeřábovou hydraulickou 
rukou HIAB XS 288 EP-5. Z hlediska přístupu na staveniště je nutné,  
aby automobil pří příjezdu ulicí Hrázní a Rekreační nejdříve vjel na zpevněnou 
polní cestu na pozemku parc. č. 3721 (tj. na cestu podél vedlejšího staveniště) 
a odtud zacouval na hlavní staveniště. Tento způsob přístupu byl graficky 
ověřen a vyhověl. 

Trasa vede ulicemi: Myslínova, Budovcova, Božetěchova, Kosmova, 
Sportovní, Královepolský tunel, Žabovřeská, Kníničská, U Zoologické zahrady  
a Ondrova, dále navazuje na trasu E. 

 
Celková vzdálenost:  14,5 km 
Doba jízdy:   26 minut 
Adresa armovny:  Armospol CZ, s.r.o. 
    Myslínova 21 DS M/2 
    612 00 Brno 
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Obr. C.3.2.5 Dopravní trasa 3.2.5, zdroj: [11] 

3.2.5 Pila 
 Řezivo bude použito především na zajištění stěn rýh při provádění 
zemních prací a dále na provádění bednění betonovaných konstrukcí. 

Dopravu tohoto řeziva uvažujeme především z místa sídla dodavatelské 
společnosti. Předpokládáme, že dodavatel bude mít dostatečné množství řeziva 
na skladu. V případě, že by ale množství nebylo dostačující, nebo dodavatel 
neměl potřebné prvky, bude doprava ostatního řeziva řešena z pily Brno – 
Bystrc (společnost Lesy města Brna, a.s.). 

Trasa vede ulicemi: Palcary, U Zoologické zahrady a Ondrova,  
dále navazuje na trasu E. 

Celková vzdálenost:  6,3 km 
Doba jízdy:   12 minut 
Adresa pily:    Pila Brno - Bystrc 
    Komínská 
    635 00 Brno 
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Obr. C.3.2.6 Dopravní trasa 3.2.6, zdroj: [11] 
 

3.2.6 Doprava autočerpadla 
Doprava autočerpadla bude zajištěna z betonárny TBG BETONMIX, a.s., 

provozovna betonárna Bosonohy. Tato betonárna je pro Brno centrální  
a vybrané čerpadlo betonu má zde svoji výchozí stanici. 
 Trasa vede ulicemi: Křižíkova, Jihlavská, Bítešská, Pisárecký tunel, 
Žabovřeská, Kníničská, U Zoologické zahrady a Ondrova, dále navazuje  
na trasu E. 

 
Celková vzdálenost:  15,6 km 
Doba jízdy:   25 minut 
Adresa betonárny:  TBG BETONMIX betonárna Brno – Bosonohy 
    Jihlavská 709/51 
    642 00 Brno, Bosonohy 
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Obr. C.3.2.7 Dopravní trasa 3.2.7, zdroj: [11] 
 

3.2.7 Doprava strojů pro zemní práce 
Doprava bude zajištěna tahačem Volvo FH 16 s teleskopickým 

podvalníkem Nooteboom OSDS-48-03V(EB) z půjčovny Zeppelin CZ s.r.o. 
Brno.  

Trasa vede ulicemi: Tuřanka, Průmyslová, Těžební, Olomoucká, 
Černovická, Otakara Ševčíka, Gajdošova, Svatopetrská, Karlova, 
Provazníkova, Husovický tunel, Porgesova, Královopolský tunel, Žabovřeská, 
Kníničská, U Zoologické zahrady a Ondrova, dále navazuje na trasu E. 
 

Celková vzdálenost:  22,8 km 
Doba jízdy:   32 minut 
Adresa půjčovny:  Zeppelin CZ s.r.o. 
    Tuřanka 833/119 
    627 00 Brno, Tuřany 
 
3.2.7.A Vybrané dopravní prvky na trase a jejich posouzení 
Podjezdy 
Tab. C.3 Seznam podjezdů na trase tahače 

Objekt č. Podjezdná výška Posouzení 
42 009 4 850 mm VYHOVUJE 

42 – 005B 2 (tunel) 4 800 mm VYHOVUJE 
42 – 005A 2 5 610 m VYHOVUJE 
42 – 005 2 5 520 m VYHOVUJE 

42 – 003A 2 5 170 mm VYHOVUJE 
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42 – 003 2 (tunel) 4 500 mm VYHOVUJE 
42 – 002D 2 5 880 mm VYHOVUJE 
42 – 002C 2 5 500 mm VYHOVUJE 
42 – 001A 2 5 490 mm VYHOVUJE 
42 – 001 2 5 390 mm VYHOVUJE 
42 – 001A2 5 870 mm VYHOVUJE 
384 - 004 5 140 mm VYHOVUJE 

 
Nadjezdy (mosty) 
Tab. C.4 Seznam nadjezdů (mostů) na trase tahače 

Nadjezd č. 
Normální 

zatížitelnost 
Výhradní 

zatížitelnost 
Výlučná 

zatížitelnost 
Posouzení 

374 – 048B 2 25 t 48 t 142 t VYHOVUJE 
42 – 011 2 36 t 53 t 142 t VYHOVUJE 
42 - 006 23 t 86 t 181 t VYHOVUJE 

42 – 004 2 32 t 80 t 196 t VYHOVUJE 
42 – 002B 3 32 t 80 t 196 t VYHOVUJE 
42 – 002A 2 32 t 80 t 196 t VYHOVUJE 
42 – 002 2 32 t 80 t 196 t VYHOVUJE 

 
 Z výše uvedených tabulek vyplívá, že rozměrově trasa vyhoví (maximální 
výška soupravy bude při přepravě dozeru, tj. 3 185 + 885 mm = 4 070 mm).  

Z hlediska hmotnosti spadá souprava do skupiny Výhradní zatížitelnosti 
u všech uvedených mostů, kromě mostu č. 42-011 2, kde spadá do Normální 
zatížitelnosti (nejvyšší hmotnost soupravy 35 443 kg – při přepravě dozeru). 

Z toho důvodu je nutné tahač doplnit doprovodným vozidlem (není nutné 
pro most č. 42-011 2). Toto vozidlo bude po trase jízdy tahače zastavovat 
dopravu v místech výše označených mostů tak, aby v době průjezdu řešeného 
tahače přes most neprojíždělo žádné jiné vozidlo. Vozidlo bude vybaveno 
výstražnou světelnou signalizací. Tím bude zajištěna poměrně plynulá jízda 
tahače z místa nakládky do místa vykládky. 
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Obr. C.3.2.7.1 bod zájmu E.6, zdroj: [29] 
 

 

Obr. C.3.2.7 body zájmu, zdroj: [29] 

3.2.7.B Body zájmu na trase 
 
 V této části jsou řešeny pouze body v oblasti výjezdu z půjčovny. Další 
body na trase vyhoví s přehledem, proto je zbytečné je zde detailně popisovat. 

3.2.7.1 Bod zájmu č. 6 
 Tento bod se nachází v místě výjezdu z areálu Zeppelin na ulici Tuřanka. 
Vnější poloměr zatáčky je 15,05 m. VYHOVÍ 
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Obr. C.3.2.7.2 bod zájmu E.7, zdroj: [29] 

 

Obr. C.3.2.7.3 bod zájmu E.8, zdroj: [29] 

3.2.7.2 Bod zájmu č. 7 
 Tento bod se nachází v místě sjezdu z ulice Tuřnaka na ulici 
Průmyslovou. Vnější poloměr zatáčky je 13,7 m. VYHOVÍ 

3.2.7.3 Bod zájmu č. 8 
 Tento bod se nachází v místě sjezdu z ulice Průmyslové  
na ulici Olomouckou. Vnější poloměr zatáčky je 19,5 m. VYHOVÍ 
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Obr. C.3.2.7.4 bod zájmu E.9, zdroj: [29] 
 

3.2.7.4 Bod zájmu č. 9 
 Tento bod se nachází v místě sjezdu z ulice Kníničské na ulici Bystrckou. 
Vnější poloměry zatáček jsou 15,0 m a 26,6 m. VYHOVÍ 

  
 
 

Po zhlédnutí ostatních bodů zájmu na trasách a porovnání s uvedenými 
lze konstatovat, že vždy vyhoví. Z toho důvodu zde další body neuvádím, 
protože by tato část byla zbytečně obsahově rozsáhlá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

. 
 

VYSOKÉ UČ
BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
 
 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 
 
 
 
 

D. TECHNOLOGICKÝ P
PRÁCE 

 

AUTOR PRÁCE 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR 

 
BRNO 2017 

83 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 

OF CIVIL ENGINEERING 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZEMNÍ 

 Richard Špilínek 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Ing. Barbora Nečasová

  
 

ENÍ TECHNICKÉ V 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION 

EDPIS PRO ZEMNÍ 

časová 



84 
 

OBSAH: 
 
1. Obecné informace .........................................................................................86 

1.1 Obecné informace o stavbě .....................................................................86 

1.1.1 Zemní práce ......................................................................................86 

1.1.2 Založení ............................................................................................86 

1.1.3 Svislé nosné konstrukce ...................................................................87 

1.1.4 Vodorovné nosné konstrukce ............................................................87 

1.1.5 Svislé nenosné konstrukce ...............................................................87 

1.1.6 Střecha ..............................................................................................87 

1.2 Obecné informace o procesu ...................................................................88 

2. Převzetí staveniště ........................................................................................88 

3. Materiály, doprava a skladování ....................................................................89 

3.1 Materiál ....................................................................................................89 

3.1.1 Hlavní materiály ................................................................................89 

3.1.2 Doplňkové materiály ..........................................................................91 

3.2 Doprava ...................................................................................................92 

3.2.1 Primární ............................................................................................92 

3.2.2 Sekundární ........................................................................................92 

3.3 Skladování ...............................................................................................92 

4. Pracovní podmínky .......................................................................................93 

4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky ............................................................93 

4.2 Vybavení staveniště ................................................................................94 

4.2.1 Hlavní staveniště ...............................................................................94 

4.2.2 Vedlejší staveniště, zábory ...............................................................94 

4.3 Instruktáž pracovníků ..............................................................................95 

5. Personální obsazení .....................................................................................95 

5.1 Odstranění stromů, keřů, travin a skalkové úpravy ..................................95 

5.2 Vytyčovací práce .....................................................................................96 

5.3 Skrývka ornice .........................................................................................96 

5.4 Přípravné práce - zařízení staveniště ......................................................96 

5.5 Výkopové práce – stavební jáma .............................................................97 

5.6 Výkopové práce – rýhy, šachty, pažení ...................................................97 

6. Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................97 

6.1 Velké stroje ..............................................................................................97 

6.2 Elektrické stroje a nářadí .........................................................................98 

6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky .........................................................98 



85 
 

6.4 Měřící pomůcky .......................................................................................98 

6.5 OOPP ......................................................................................................98 

7. Technologický postup ...................................................................................99 

7.1 Vytyčovací práce – 1. fáze .......................................................................99 

7.2 Odstranění porostů, stávajícího oplocení, skalkové úpravy .....................99 

7.2 Skrývka ornice .......................................................................................100 

7.3 Příprava zařízení staveniště ..................................................................100 

7.4 Vytyčovací práce – 2. fáze .....................................................................100 

7.5 Výkop stavební jámy..............................................................................100 

7.6 Vytyčovací práce – 3. fáze .....................................................................101 

7.7 Provedení výkopů - nepažených ...........................................................101 

7.8 Provedení výkopů – pažených ...............................................................101 

7.8.1 Způsob pažení ................................................................................102 

7.8.2 Odůvodnění použití zvoleného systému .........................................102 

7.8.3 Postup pažení – roubení s příložným vodorovným pažením ...........102 

7.8.4 Postup pažení – pažící boxy ...........................................................103 

7.9 Provedení kanalizace ............................................................................105 

7.9.1 Provedení splaškové kanalizace .....................................................105 

7.9.2 Provedení vsakovacích boxů ..........................................................105 

8. Jakost a kvalita ............................................................................................106 

8.1 Vstupní kontrola .....................................................................................106 

8.2 Mezioperační kontrola ...........................................................................106 

8.3 Výstupní kontrola ...................................................................................107 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ........................................................107 

10. Ekologie ....................................................................................................109 

 

 

 
 
 

 

 

 



86 
 

1. Obecné informace 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o záměr investora vybudovat objekt pro rekreační bydlení  
a ubytování. Objekt se nachází v rekreační oblasti v blízkosti Brněnské 
přehrady v městské části Brno – Kníničky. 

Budova bude postavena na pozemcích parcelních čísel 412, 413/1  
a 413/2, které jsou ve vlastnictví investorů, Petra a Renaty Hirtových. Terén  
je v těchto místech velmi mírně svažitý na jihozápad. Výjezd z těchto pozemků 
je proveden stávající branou na ulici Rekreační. 

Objekt je tvořen 1 nadzemním podlažím, ve kterém jsou ubytovací 
jednotky se společnou venkovní chodbou a 1 podzemním podlažím, jehož 
převážnou část zaujímají podzemní garáže a zbytek zázemí a ubytovací 
jednotky s terasami. Jeho zastavěná plocha činí 1 387 m2, obestavěný prostor 
9 295 m3.  

Ubytovací kapacita objektu je 54 osob. 

1.1.1 Zemní práce 

Skrývka ornice a vytěžení zeminy ze stavební jámy, rýh a šachet budou 
provedeny strojně s ručním dokopáním ve složitých anebo strojně 
nepřístupných místech. Vytěžená zemina bude částečně použita na násypy  
a terénní vyrovnání a zbývající zemina bude odvezena na skládku zemin. 
Sklony výkopů se musí přizpůsobit základovým a hydrogeologickým poměrům 
na staveništi. Násypy, zásypy a odsypy je nutné provést z dobře hutnitelného 
zemitého materiálu (bez valounů) s postupným ukládáním a hutněním sypaniny 
po vrstvách maximálně 20 cm. 

V geologickém posudku je maximální možný sklon výkopů doporučen 
pod úhlem 65°, z důvodu bezpečnosti navrhuji slon maximálně 60°. Tento sklon 
je dále využit ve všech případech svahování, pouze na západní hranici stavební 
jámy, kde se budou později nacházet terasy, volím sklon pod úhlem 35°, 
protože finální úprava svahu, po dokončení terénních úprav, je navržena právě 
pod tímto sklonem. Nebude tak později v těchto místech nutné provádět 
rozsáhlejší zemní práce, čímž bude provádění stavby jednodušší. 

1.1.2 Založení 

Založení objektu je z důvodu přítomnosti hladiny spodní vody, která  
se nachází přibližně 6,1 m pod úrovní podlahy 1. NP (nepředpokládá  
se tedy její dosažení při provádění výkopových prací, ale její zvýšení by později 
mohlo negativně ovlivnit stavbu), navrženo jako plošné na základové desce  
tl. 300mm (v místě sloupů tl. 500 mm). Celá spodní stavba (základová deska     
a obvodové stěny podzemních podlaží, vjezdový tunel) je navržena jako 
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vodonepropustná konstrukce, známá pod pojmem „bílá vana“, dále v textu 
uváděno již pouze jako bílá vana. Vodonepropustnost pracovních spár  
je zajištěna vložením systémových těsnících prvků (plechy, PVC pásy). Do spár 
bude doplněna pojistná injektáží hadička vyvedená na povrch konstrukce. 
Hadičky budou injektovány v případě netěsnosti primárních těsnících prvků. 
Systémovými prvky musí být rovněž těsněny veškeré prostupy konstrukcemi 
bílé vany. Beton konstrukcí, které jsou součástí „bílé vany“ bude obsahovat 
krystalizační přísadu. 

Pod deskou bude provedena podkladní betonová mazanina  
tl. cca 100 mm. Opěrné a dělící stěny v oblasti teras budou založeny plošně  
na pasech z betonových tvarovek vylitých betonem. Betonování podkladních 
betonů bude provedeno do výkopů převážně rozložením betonové směsi. 

Ve vrstvě podkladního betonu pod základovou deskou a v ní samotné 
bude dále provedeno uzemnění. 

1.1.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou v 1.PP tvořeny zděnými stěnami  
ze systémových keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU a POROTHERM 
30 PROFI tl. 300 mm, železobetonovými stěnami tl. 300 mm a sloupy  
o průměru 400 mm. Obvodové železobetonové stěny budou zatepleny 
minerální vatou (XPS polystyrenem pod terénem) tl. 140 mm a vnitřní nosné zdi 
z keramických tvárnic POROTHERM PROFI 30 AKU Z budou zatepleny 
minerální vatou (XPS polystyrenem pod terénem) tl. 180 mm. Svislé nosné 
konstrukce v 1.NP jsou tvořeny zděnými stěnami převážně ze systémových 
keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU a POROTHERM 44 T PROFI. 

1.1.4 Vodorovné nosné konstrukce 

Veškeré vodorovné nosné konstrukce tvoří monolitické železobetonové 
desky (specifikace betonu a výztuže viz statika). Překlady jsou použity 
systémové Porotherm - ploché keramické překlady šířky 115 a 145 mm. 

1.1.5 Svislé nenosné konstrukce 

Nenosné svislé konstrukce v objektu tvoří nenosné zdivo z keramických 
nebo pórobetonových tvarovek a pro instalaci rozvodů budou v koupelnách 
použity montované příčky sádrokartonové a systémové WC zástěny. 

1.1.6 Střecha 

Navržená je plochá jednoplášťová střecha. Střecha nad 1.NP  
je odvodněna pomocí 5-ti vpustí vyspádovaných do středu plochy a odvodnění 
provedeno vnitřními svody. Spád střechy je min. 2% a je tvořen spádovými klíny 
z EPS - spádové klíny z EPS 70 S. Tepelná izolace střechy je dále tvořena 
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tepelně izolačními deskami z EPS 100 S tl. 120 mm a v místě kolem vpustí 
z důvodu celkové minimalizované tloušťky střechy je tepelná izolace tvořena 
tepelně izolačními deskami PIR (polyisokyanurát) tl. 120 mm montážně 
lepenými k podkladu. 

1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem technologického předpisu je proces provedení zemních prací 
pro první etapu výstavby. Zabýváme se zde pouze dvoupodlažním objektem 
ubytovny. Jednopodlažní objekt, v němž se bude nacházet recepce a hlavní 
vstup s bezbariérovým pokojem, bude proveden v pozdější etapě. 

 
Zemní práce v tomto případě představují skrývku ornice, která bude 

provedena v oblasti budoucí stavební jámy a v jejím okolí na takové ploše,  
aby nebyla znehodnocena během doby výstavby (přesněji viz kapitoly  
3.1.1 Hlavní materiály a 7. Technologický postup). Mocnost skryté vrstvy 
bude činit cca 0,2 m.  

 
Dále bude proveden výkop stavební jámy, včetně výjezdu z ní, v jehož 

místě se bude po dokončení stavby nacházet sjezd do podzemních garáží. 
Těžba zeminy ze stavební jámy bude provedena v jedné etáži, mocnost těžené 
vrstvy je v různých místech proměnlivá, cca 1,2 až 2,0 m. 

 
Po výkopu stavební jámy bude následovat výkop rýh a šachet. Bude také 

nutné provést výkopy pro ležatý svod kanalizace, který se nachází pod 
podlahou 1.PP a výkopy pro přípojku kanalizace pod budoucím sjezdem  
do podzemních garáží. Kromě toho bude dále nutné provést výkop pro uložení 
vsakovacích boxů v místě budoucích teras, který bude využíván pro zasakování 
povrchových vod jak v době užívání díla, tak dočasně i v průběhu jeho 
výstavby. 

 
Na závěr zemních prací, před zahájením procesu zakládání,  

resp. během něho, bude nutné provést zpětné zásypy a obsypy v místech,  
kde bude následovně provedena deska bílé vany. Je nutné tyto oblasti 
dostatečně zhutnit včetně ostatních základových spár. 

2. Převzetí staveniště 

Hlavní staveniště, které se bude nacházet na pozemcích parcelních čísel 
412, 413/1, 413/2, na části pozemku s parcelním číslem 3122/1 a na části 
pozemku parc. č. 424/1 (proveden částečný dočasný zábor), bude převzato 
hlavním stavbyvedoucím dodavatelské organizace. Staveniště bude předáno 
investorem Petrem Hirtem, resp. jeho zástupcem.  
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Vedlejší staveniště, které zaujímá plochu pozemku parc. č. 3328, bude 
rovněž převzato hlavním stavbyvedoucím. Předávajícím bude majitel pozemku 
Josef Dvořák společně s investorem, Petrem Hirtem, resp. jejich zástupci. 

Staveniště bude předáno celé najednou, musí být volné, přístupné  
a prosté nároků třetích osob. Dále musí být zřetelně vyznačena ochranná 
pásma sítí, které staveništi prochází a také obvod stavenišť. 

Součástí předání staveniště bude dále předání schválené projektové 
dokumentace, rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, hlavní 
polohové čáry a hlavních výškových bodů, připojovacích bodů pro odběr 
elektřiny a vody a případně další nezbytné údaje. 

V tomto čase bude rovněž sepsán protokol o předání staveniště. Tímto 
dnem začíná běžet lhůta trvání stavby. Provede se záznam o předání 
staveniště do stavebního deníku. 

3. Materiály, doprava a skladování 

3.1 Materiál 

Podrobný výpočet množství jednotlivých materiálů je uveden v kapitole „Výkaz 
výměr“. 

3.1.1 Hlavní materiály 

Kácení dřevin 
Na pozemcích, které zaujímají plochu staveniště, se nachází stávající, 

především náletové dřeviny. Jedná se o břízu bělokorou, javor, trnku a hloh,  
a dále křoviny, jako maliník a ostružiník. 

Při kácení dřevin je nutné řídit se vyhláškou č. 222/2014 Sb., kterou  
se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 
Povolení na kácení dřevin se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje: 
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, 
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených 
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2, 
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí  
ve způsobu využití jako plantáž dřevin, 
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných 
v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří 
nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. 
 Z výše uvedeného vyplívá, že se na náš případ povinnost žádat  
o povolení kácení dřevin nevztahuje. Na pozemku se sice nachází zapojené 
porosty dřevin, ale jejich jednotlivé plochy nepřesahují plochu 40 m2, tudíž lze 
tyto dřeviny odstranit bez vyžádání povolení. 
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Předpokládané množství dřeva, které bude vytěženo z náletových 
stromů a křovin na řešeném území je do 2 m3. Větve, traviny, apod. budou 
spáleny na staveništi. 

 
Ornice 

Skrývka ornice se provede v tloušťce vrstvy cca 200 mm. Tato mocnost 
byla stanovena na základě výstupů ze stavebně technického a geologického 
průzkumu. Její předpokládané množství je dáno následující tabulkou. 
 
Tab. D.1 Množství materiálů – ornice 

Materiál 
Množství v rostlém 

stavu (m3) 
Množství v nakypřeném 

stavu (m3)* 
Ornice uskladněná 325 390 

Ornice odvezená na skládku 308,62 370,34 
Ornice celkem 633,62 760,34 

 
* Koeficient nakypření uvažován hodnotou 1,2, která byla určena na základě 
normy ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia., která již není 
platná, ale byla použita jako podklad. Byla nahrazena normou ČSN 73 6133 
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací,  
ve které již není klasifikace uvedena. 
 
Zemina z výkopů 

Dle geologického průzkumu je zemina soudržná a skládá se převážně 
z hornin třídy těžitelnosti 1 (dle nové normy ČSN 73 6133) s příměsí hornin 
vyšších tříd těžitelnosti (přesněji viz tab. B.1 Zatřídění hornin – odhad dle platné 
ČSN 73 6133). 
 
Tab. D.2 Množství materiálů – zemina z výkopů 

Materiál 
Množství v rostlém 

stavu (m3) 
Množství v nakypřeném 

stavu (m3)* 
Zemina – jáma 2 878,44 3 454,12 

Zemina – ostatní výkopy 423,22 507,86 
Celkem 3 301,66 3 961,98 

Z toho uskladnit 
96,56 + 208,33 = 

304,9 
115,87 + 250 = 365,87 

Z toho odvézt na skládku 2 924,66 3 509,98 
tj. z jámy 2 878,44 = vše 3 454,12 = vše 

tj. z ostatních výkopů 46,22 141,99 
 
* Koeficient nakypření uvažován hodnotou 1,2, která byla určena na základě 
normy ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia., která již není 
platná, ale byla použita jako podklad. Byla nahrazena normou ČSN 73 6133 
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Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, ve které již 
není klasifikace uvedena. 
 
Řezivo pro roubení s příložným vodorovným pažením 
 V následující tabulce je uvedeno výsledné množství potřebného řeziva 
včetně rezervy 5%. 
 
Tab. D.3 Množství materiálů – řezivo pro pažení 

Materiál Množství (mb) Množství (m3) 
Hranoly 100x100 mm 445,10 4,45 
Pažiny 50x200 mm 824,10 8,24 

 

3.1.2 Doplňkové materiály 

Řezivo pro lavičky 
Budou použity 4 ks rohových a 2 ks rovných laviček, pro které je třeba: 

 
Tab. D.4 Množství materiálů – lavičky 

Materiál Průřez v x š (mm) Délka (mm) Počet ks 
Dřevěný sloupek 80x80 1 600 16 

Prkno 150x25 2 000 10 
 
- sprej značkovací 3 ks 
 Budou použity pro vyznačení polohy inženýrských sítí, označení 
vytyčovacích kolíků a dalších potřebných bodů při vytyčování. 
 
- bílé vápno (4 pytle á 30 kg) 
 Bude použito pro vyznačení polohy jámy a výkopů. 
 
- dřevěné vytyčovací kolíky (50 ks) 
 Pro tyto kolíky budou použity latě 30 x 40 mm délky cca 500 mm. 
 
- stavební hřebíky ZH 40 x 100 mm, 4x balení 1 kg 
 
- stavební hřebíky ZH 40 x 150 mm, 5x balení 1 kg 
 
- vruty do dřeva konstrukční, 6 x 90 mm se zapuštěnou hlavou, 4x balení 100 ks 
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3.2 Doprava 

3.2.1 Primární 

Přeprava ornice a zeminy z výkopů bude mezi hlavním staveništěm a 
skládkou na vedlejším staveništi na zabraném pozemku parc. č. 3328, resp. 
skládkou zemin (pískovna Černovice) zajištěna nákladními automobily TATRA 
PHOENIX 6x6 s třístranným sklápěčem T158-8P5R33.343. 

Doprava těžkých stavebních strojů pro zemní práce (rýpadlo, nakladač, 
dozer) bude zajištěna tahačem Volvo FH 16 s teleskopickým podvalníkem 
Nooteboom OSDS-48-03V(EB). Tahač tyto stroje dopraví přímo k místu stavby. 
Přitom použije trasu E. 

Doprava řeziva pro bednění rýh kanalizace bude zajištěna nákladním 
automobilem dodavatele stavby MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 z místa jeho sídla. 

Pažící boxy budou dopraveny na místo staveniště rovněž nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 ze sídla 
dodavatele stavby. 

Zaměstnanci dodavatelské společnosti budou dopravováni mezi jejím 
sídlem a místem stavby automobilem Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 
L2H2 pro 6 osob s prostorem pro náklad za sedadly. 

Doplňkový materiál a malé stroje, např. pro hutnění zeminy, budou 
dopravovány malým nákladním automobilem dodavatele stavby Iveco Daily 
60C15 s hydraulickou rukou, příp. výše zmíněným, větším nákladním 
automobilem MAN s hydraulickou rukou. 

3.2.2 Sekundární 

V rámci staveniště bude ornici skrývat dozer. V návaznosti na něj bude 
skrytou ornici přemisťovat nakladač na dříve zmíněné nákladní automobily 
TATRA PHOENIX 6x6 s třístranným sklápěčem, které budou zeminu odvážet 
ze staveniště. 

Výkopy bude provádět rýpadlo, které bude zeminu rovněž nakládat na 
nákladní automobily TATRA PHOENIX 6x6, resp. při výkopu kanalizace její část 
ukládat na vedle vymezenou plochu. 

Manipulaci s pažícími boxy (jejich sestavení, umístění do výkopů, 
zatlačení do rýh a demontáž) provede rýpadlo. 

Řezivo pro pažení stěn rýh, další pomocný materiál a příp. malé stroje, 
budou v prostoru staveniště dopravovány hydraulickou rukou nákladních 
automobilů nebo ručně. 

3.3 Skladování 

Část ornice a zeminy (množství viz 3.1.1 Hlavní materiály) z výkopů bude 
skladována na ploše vedlejšího staveniště. Přímo v prostoru stavební jámy, 
vedle výkopů pro kanalizaci, bude dočasně skladováno 116 m3 zeminy (v 
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nakypřeném stavu). Přitom nesmí dojít k zatížení okraje výkopu šířky min. 500 
mm a musí zde být dodržena dostatečná volná plocha pro pohyb pracovníků. 
Po uložení kanalizace do pískového lože a následném obsypání pískem bude 
část této zeminy použita pro její zasypání po vrstvách a důkladné zhutnění. 
Zbytek bude později použit pro zásyp svahování v prostoru okolo šachet a 
podél základového pasu ohraničujícího ze západní strany konstrukci základové 
desky po zhotovení těchto konstrukcí. Dočasné uložení tohoto materiálu bude 
v deponii maximální výšky 1,5 m a ukládat se bude minimálně 0,5 m od okraje 
výkopů. Skládka na vedlejším staveništi bude mít výšku max. 1,5 m pro ornici a 
max. 2,0 m pro výkopek. Skládka zemin musí být provedena tak, aby byl 
zajištěn odtok dešťové vody, tzn. uložení deponií nejlépe kolmo na vrstevnice. 

Pažící boxy a řezivo pro zajištění stěn rýh budou složeny nákladními 
automobily s hydraulickou rukou, resp. menší prvky ručně, na východní části 
staveniště. 

Ostatní doplňkový materiál bude uložen ve skladovacích buňkách. 
Skládky pro materiály (kromě zeminy) musí být dostatečně zpevněné, 

rovné, odvodněné a nerozbřídavé. 
Stěny pažících boxů budou dle doporučení výrobce skladovány ve 

vodorovné poloze na sobě, s max. výškou 1,6 m tak, aby byly uloženy přes 
zámky, které zajistí jejich polohu proti sesunutí. 

Uložení pažících boxů i řeziva bude provedeno na dřevěné podkladky, 
resp. na palety na zpevněné skládce. 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Není možno provádět zemní práce za těchto podmínek: 
- snížená viditelnost na méně než 30 m 
- pokles teploty pod 0°C, resp. nárůst nad 35 °C, nemožnost navázání 
dalších prací (betonáž již pod teplotu 5°C apod.) 
- prudký déšť, sněžení či krupobití 
- rychlost větru nad 11 m/s, tj. cca 40 km/hod 

 
V případě delšího období dešťů, či nízkých teplot, je nutné základovou 

spáru chránit před rozbředáním, resp. promrznutím. To lze provést např. 
pomocí geotextilie a zajištěním účinného odvodnění. 

V případě, že bude vlivem nepříznivých podmínek obtížné či nemožné 
rozpojovat zeminu zvolenou mechanizaci, je možnost práce dočasně přerušit. 



94 
 

4.2 Vybavení staveniště 

4.2.1 Hlavní staveniště 

Plocha hlavního staveniště se bude nacházet na pozemcích parcelních 
čísel 412, 413/1 a 413/2, které jsou ve vlastnictví investora, Petra Hirta. Dále 
bude staveniště zasahovat na část pozemku s rodinnou vilou investora parc. č. 
3122/1 a zabrané části pozemku parc. č. 424/1 ve vlastnictví Statutárního 
města Brna. 

Tyto pozemky mají následující plochu: 
- pozemek parc. č. 412 – 1 436 m2 

- pozemek parc. č. 413/1 – 1 654 m2 
- pozemek parc. č. 413/2 – 135 m2 
- pozemek parc. č. 3122/1 – 760 m2 

- pozemek parc. č. 424/1 – 1 772 m2 
Na staveniště je zřízen vjezd z jeho severní strany stávající branou 

z ulice Rekreační (na pozemek parc. č. 412). Staveniště se nachází na 
převážně zatravněné ploše, na které se vyskytují dřeviny středního vzrůstu, 
především náletové. Na severovýchodní části je štěrková plocha o výměře cca 
80 m2, která bude ponechána jako část zpevněné plochy pro skladování a 
komunikaci. Hranice pozemků parcelních čísel 412, 413/1 a 413/2, na kterých 
se bude nacházet staveniště, jsou oploceny ze severní, jižní a západní strany 
stávajícím drátěným plotem, na části jižní hranice se nachází ohradní zeď ve 
vlastnictví majitele sousedního pozemku parc. č. 416/1. Východní strana těchto 
pozemků, které sousedí s pozemkem parc. č. 3122/1, jež navazuje na tento 
pozemek, není oplocena. Zdroj vody a elektřiny pro připojení staveniště se 
nachází u tohoto stávajícího objektu investora na pozemku parc. č. 3122/1 
(elektřina na jižní fasádě objektu a vodovod v bazénové šachtě). 

4.2.2 Vedlejší staveniště, zábory 

Z důvodu malé rozlohy staveniště, na které je možné skladovat materiál 
(především zeminu, která bude dále použita na násypy, obsypy a modelaci 
terénu a buňky pro skladování ostatních materiálů a zázemí pracovníků), je na 
základě dohody a podepsané smlouvy investora s vlastníkem zabraného 
pozemku proveden dočasný zábor na sousedním pozemku parc. č. 3328, ve 
vlastnictví rodinného známého, pana Josefa Dvořáka, Skorkovského 2072/133, 
Židenice, 636 00 Brno. Tento pozemek je mírně svažitý směrem na jih ke 
komunikaci Rekreační. Není zde žádné oplocení, pouze v jihovýchodní části se 
nachází křoviny. 

Dále bude proveden dočasný zábor části pozemku parc. č. 424/1, ve 
vlastnictví Statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 
602 00 Brno. Způsob využití – ostatní komunikace (plocha částečně zpevněné 
cesty). Zábor je proveden z důvodu potřeby umístění mobilního oplocení okraje 
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staveniště (tím i okraje stavební jámy) a laviček, kdy později bude tato plocha 
rovněž využita pro manipulaci při montáži oplocení, zhotovení schodišť, dělících 
stěn mezi terasami, apod. Zábor bude proveden v šířce pásu 0,5 m od hranice 
mezi tímto pozemkem a pozemky investora parc. č. 412, 413/1 a 413/2. Délka 
pásu je 75,59 m. Celková plocha tedy činí 37,495 m2. Tento pozemek bude 
také krátkodobě zabrán pro možnost umístění čerpadla s domíchávačem. 

Podrobnější řešení záborů viz kapitola B. Souhrnná technická zpráva, 
bod B.8 Zásady organizace výstavby, c) maximální zábory pro staveniště 
(dočasné / trvalé). 

4.3 Instruktáž pracovníků 

 Před zahájením prací budou všichni pracovníci důkladně proškoleni a 
seznámeni se staveništěm, technologickými postupy a projektovou 
dokumentací. 
 Vedoucímu pracovní čety bude předána projektová dokumentace. 
 Veškerý personál bude zaměstnavatelem proškolen v oblasti požárně 
bezpečnostní ochrany a ochrany zdraví, používání OOPP a dále také z hlediska 
zacházení s hořlavými a těkavými látkami a z hlediska bezpečnosti ve skladech 
těchto látek. 
 Stavbyvedoucí, resp. technik stavby je oprávněn stanovit sankce při 
porušení sjednaných pravidel. 
 Každý pracovník musí být pro danou práci způsobilý, což doloží např. 
řidičským průkazem, strojním průkazem, oprávněním, apod. 

5. Personální obsazení 

Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, popř. mistr. Bude mj. 
kontrolováno, zda jsou práce prováděny dle technologických postupů, množství 
spotřeby materiálů, jejich vlastnosti a bezpečnost na pracovišti. Dále bude 
pravidelně kontrolováno čištění přilehlé komunikace. 
 
Poznámka: Pro personální obsazení vždy uvedeny nejvyšší počty 
pracovníků při daných procesech, kterých bude dosaženo. Provedení 
kanalizace není předmětem tohoto technologického předpisu, proto zde 
počty pracovníků pro práci s ní neuvádím. 

5.1 Odstranění stromů, keřů, travin a skalkové úpravy 

Tab. D.5 Personální obsazení – odstranění stromů, keřů, travin a skalkové úpravy 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 

Vedoucí pracovní 
čety 

Proškolení v práci 
s motorovou pilou, 

poučení 
Odstranění dřevin 1 
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Pomocný dělník Proškolení a poučení 
Odstranění dřevin, 

travin a skalky, 
pálení, přesuny 

8 

5.2 Vytyčovací práce 

Tab. D.6 Personální obsazení – vytyčovací práce 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 

Geodet 
Oprávnění pro výkon 

zeměměřičských činností 
Veškeré geodetické 

práce 
1 

Asistent geodeta Proškolení a poučení 1 

5.3 Skrývka ornice 

Tab. D.7 Personální obsazení – skrývka ornice 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 
Vedoucí pracovní 
čety (strojník 

pásového dozeru) 

Strojní průkaz pro práci s 
dozerem, proškolení 

Skrývka ornice 1 

Strojník kolového 
nakladače 

Strojní průkaz pro práci s 
nakladačem, proškolení 

Nakládání ornice 1 

Řidič nákladního 
automobilu 

Řidičský průkaz skupiny 
C, proškolení 

Odvoz ornice na 
skládku 

8 

Pomocný dělník Proškolení a poučení 
Přesun ostatních 
hmot, začišťování 

1 

5.4 Přípravné práce - zařízení staveniště 

Tab. D.8 Personální obsazení – přípravné práce - zařízení staveniště 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 

Vedoucí pracovní čety 
(řidič nákladního 

automobilu) 

Řidičský průkaz 
skupiny C, proškolení 

a poučení 

Doprava zařízení a 
manipulace s ním 

na staveništi, 
koordinace prací 

1 

Řidič nákladního 
automobilu 

Řidičský průkaz 
skupiny C, proškolení 

Doprava zařízení a 
materiálů 

2 

Pomocný dělník Proškolení a poučení 

Montáž zařízení 
staveniště, 

zhotovení ploch, 
přesuny hmot 

4 
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5.5 Výkopové práce – stavební jáma 

Tab. D.9 Personální obsazení – výkopové práce - stavební jáma 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 
Vedoucí pracovní 
čety (strojník 

kolového rypadla) 

Strojní průkaz pro 
práci s rypadlem, 

proškolení 

Obsluha rypadla, 
těžba a nakládání 

1 

Řidič nákladního 
automobilu 

Řidičský průkaz 
skupiny C, proškolení 

Odvoz výkopku 7 

Pomocný dělník Proškolení a poučení 
Ostatní přesuny, 
začišťovací práce 

2 

5.6 Výkopové práce – rýhy, šachty, pažení 

Tab. D.10 Personální obsazení – výkopové práce – rýhy, šachty, pažení 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol 
Počet 
osob 

Vedoucí pracovní 
čety (strojník 

kolového rypadla) 

Strojní průkaz pro 
práci s rypadlem, 

proškolení 

Obsluha rypadla, 
těžba a nakládání, 

manipulace 
s pažícími boxy, 
zásyp výkopů 

1 

Řidič nákladního 
automobilu 

Řidičský průkaz 
skupiny C, proškolení 

Odvoz výkopku, 
příp. pomocné 

práce 
3 

Tesař Vyučení v oboru tesař Pažení 3 

Pomocný dělník 
Proškolení a poučení 

(včetně montáže 
pažení) 

Přesun ostatních 
hmot, začišťování, 
pažení, pomocné 
práce, následný 
zásyp a hutnění 

3 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1 Velké stroje 

- 1x pásová dozer CATERPILLAR D6T 
- 1x rýpadlo CATERPILLAR M316F 
- 1x kolový nakladač CATERPILLAR 908 H 
- 8x nákladní automobil TATRA PHOENIX 6x6 s třístranným sklápěčem T158-
8P5R33.343 (nejvyšší množství během celé etapy zemních prací) 
- 1x nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 
- 1x nákladní automobil Iveco Daily 60C15 s hydraulickou rukou HIAB 033 T 
- 1x Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 L2H2 



98 
 

- tahač Volvo FH 16 s teleskopickým podvalníkem Nooteboom OSDS-48-
03V(EB) 
- 1x vibrační pěch WEBER MT SRV 620 
- 1x vibrační deska WEBER MT CR1 
- 2x benzínová motorová pila Patriot 4010 včetně paliva 

6.2 Elektrické stroje a nářadí 

- 1x vrtačka příklepová Narex EVP 13 E-2H3 včetně sady vrátků do betonu, 
dřeva a oceli 
- 1x kompaktní kotoučová pila Narex EPK 16 D („mafl“) 
- 1x myčka tlaková Karcher K5 Premium Full Control 
 

Podrobná specifikace velkých a elektrických strojů a nářadí je uvedena 
v kapitole G. Návrh strojních sestav. 

6.3 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

- 4x lopata 
- 3x krumpáč 
- 1x palice 
- 4x kotouč 
- 2x rýč 
- 2x sekera 
- 3x kladivo 
- 1x ruční pila na dřevo 
- balení tužek 
- 3x hliníkový žebřík délky cca 3,0 m 
- 1x čtyřřadý vázací řetěz s okem a hákem 

6.4 Měřící pomůcky 

- 2x olovnice 
- 4x metr svinovací nebo skládací 
- 2x pásmo 50 m 
- 1x totální stanice TOPCON OS 103 
- 1x odrazný hranol pro totální stanici 
- 1x hliníkový stativ pro totální stanici 
- 2x stavební provázek dl. 100 m 

6.5 OOPP 

Každý pracovník musí mít: 
- pracovní rukavice 
- pracovní oděv 



99 
 

- pracovní obuv 
- helmu 
- ochranné brýle 
- reflexní vestu 
- ochranné pracovní klapky na uši 

7. Technologický postup 

7.1 Vytyčovací práce – 1. fáze 

 Při předání staveniště, resp. těsně po něm, geodet společně se svým 
asistentem přeměří a případně vytyčí pomocí totální stanice a jejího 
příslušenství přesné hranice pozemků 412, 413/1, 413/2 a 3122, plánovaný 
zábor na pozemku parc. č. 424/1, tzn. pozemky, na kterých se bude nacházet 
hlavní staveniště a vyznačí je zatlučením dřevěných kolíků a barevným 
sprejem. Zároveň také polohu inženýrských sítí na obou staveništích a v jejich 
těsné blízkosti. 
 Dále vytyčí (nebo zkontroluje vytyčení) plochy vedlejšího staveniště, tj. 
pozemek parc. č. 3328. 

7.2 Odstranění porostů, stávajícího oplocení, skalkové úpravy 

Před prováděním skrývky ornice bude pomocí motorové pily na ploše 
budoucího hlavního staveniště provedeno odstranění stávajících porostů, dále 
drnů, skalkové úpravy a stávajícího oplocení na severním a západním okraji 
pozemků. Odstranění provedou pomocní dělníci a materiál bude odvezen pryč 
ze staveniště, pouze křoví a větve, příp. suchá tráva budou po vyřezání na 
místě staveniště spáleny a materiál ze skalky bude dle SOD přepraven vedle 
jižní fasády objektu rodinné vily, se kterým si investor dále naloží dle jeho 
uvážení.  

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro 
spalování suchých materiálů ve statutárním městě Brně, povoluje v MČ Brno-
Kníničky pálení takto: 
duben – říjen                       každý den mimo neděli od 8:00 hod. do 19:00 hod. 
listopad – březen                 každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16:00 hod. 

Spalování bude předem nahlášeno dozorčímu městské policie Bystrc na 
tel. číslo 546 214 444. 
Na otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízení 
lze spalovat v souladu se zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jen dřevo, 
dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. 
Uvedená paliva nesmí být kontaminována chemickými látkami. 

Při pálení je třeba se chovat v souladu s  Občanským zákoníkem  a 
neobtěžovat sousedy kouřem. Spalovat jiný než rostlinný odpad je zakázáno. 
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7.2 Skrývka ornice 

Se skrývkou ornice se poté začne na severozápadní části staveniště. Tu 
provede pásový dozer CATERPILLAR D6T, přičemž jeho pohyb je dán přílohou 
č. 1. Schéma skrývky ornice. Mocnost skryté vrstvy bude cca 200 mm (z 
důvodu nezcela rovného terénu bude tato mocnost mírně proměnlivá). Dozer 
ornici sejme po více vrstvách – předpokládané cca 3 vrstvy. 
 V okamžiku, kdy to bude možné, začne skrytou zeminu nakládat kolový 
nakladač CATERPILLAR 908 H na nákladní automobily TATRA PHOENIX 6x6 
s třístranným sklápěčem T158-8P5R33.343. Pro přepravu ornice na skládku na 
vedlejším staveništi (celkové množství v nakypřeném stavu 390 m3) budou 
potřebné 2 nákladní automobily. Pro plynulou přepravu zbylé ornice na skládku 
zemin mimo staveniště (pískovna Černovice) bude zapotřebí 8 těchto 
nákladních automobilů (tento zbytek ornice činí 370,34 m3). 

7.3 Příprava zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště bude zřízeno dle přílohy č. 13. Zařízení staveniště 
pro etapu zemních prací. Bude tedy provedeno zpevnění ploch, osazení buněk 
pro kancelář stavbyvedoucího a mistry, skladování, mobilní WC a sprchy, šatny, 
mobilní oplocení, zřízení prostorů pro skládky apod. Podrobněji viz část F. 
Zásady organizace výstavby a Technická zpráva zařízení staveniště. 

7.4 Vytyčovací práce – 2. fáze 

 Geodet se svým asistentem na staveništi vytyčí a vyznačí pomocí kolíků 
a barevných sprejů polohu stavební jámy a vjezdu do ní, včetně hranic jejích 
výškových úrovní a případně provede další potřebné vytyčovací práce. Zároveň 
budou zhotoveny a osazeny lavičky. 

7.5 Výkop stavební jámy 

 Počátek výkopu stavební jámy bude na jejím jihovýchodním okraji, 
přičemž výkopové práce budou prováděny z úrovně terénu po odstranění 
ornice. Výkopové práce bude provádět kolové rýpadlo CATERPILLAR M316F a 
zároveň bude zeminu nakládat na nákladní automobily TATRA PHOENIX 6x6 
s třístranným sklápěčem T158-8P5R33.343. Výkop jámy bude proveden ve 3 
různých výškových úrovních (v jedné etáži). Svahování stěn stavební jámy je 
navrženo pod úhlem 60°, resp. 35° v oblasti teras, kde bude tento sklon 
proveden jako finální terénní úprava (včetně doplnění substrátu) pro osazení 
zelení. Dočištění bude provedeno až na závěr zemních prací. 
 Veškerá zemina, vytěžená z jámy (po nakypření celkem 3 453,12 m3), 
bude odvezena na skládku zemin mimo staveniště (pískovna Černovice). Pro 
plynulou přepravu této zeminy bude zapotřebí 7 nákladních automobilů. 
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Trasa pohybu obou typů strojů a tvar stavební jámy jsou dány přílohou č. 
2. Schéma výkopu stavební jámy. 

7.6 Vytyčovací práce – 3. fáze 

Geodet vytyčí a vyznačí polohu všech výkopů, tzn. rýh pro základové 
pasy a kanalizaci, šachet pro revizní šachty kanalizace a vsakovací boxy a 
výkopy pro zesílení základové desky v oblasti sloupů. 

7.7 Provedení výkopů - nepažených 

Výkopové práce bude provádět rýpadlo CATERPILLAR M316F a 
zároveň bude zeminu nakládat na nákladní automobily TATRA PHOENIX 6x6 
s třístranným sklápěčem T158-8P5R33.343. 
 
Pro výkopové práce navrhuji následující postup: 
a) Počátek výkopových prací bude na jihozápadním okraji stavební jámy. 
Rýpadlo nejdříve vytěží zeminu pro základové pasy a šachtu pro uložení 
vsakovacích boxů na západní straně stavební jámy.  
 
b) Vytěžení zeminy z výkopu č. 50 do hloubky max. 1,5 m. Výkop se zajistí 
roubením s příložným vodorovným pažením. Vytěžení tohoto výkopu do 
požadované hloubky a zapažení tohoto prostoru (přesný postup viz následující 
bod 7.8 Provedení výkopů - pažených). 
 
e) Dále bude vytěžena zemina z výkopů ve východní části stavební jámy (pro 
zesílení desky pod sloupy). 
 
f) Postupné těžení zeminy z výkopů pro kanalizaci a šachty od jižního 
k severnímu okraji staveniště. Množství 115,87 m3 (v nakypřeném stavu) 
zeminy z výkopů pro kanalizaci bude ukládáno vedle těchto výkopů na plochu 
vyznačenou ve výkrese č. 3. Schéma výkopu rýh, šachet a ostatních úprav 
základové spáry. Zemina bude do výkopů vrácena částečně po provedení 
kanalizace a částečně po zhotovení revizních šachet (až v etapě základových 
konstrukcí). Dalších 250 m3 zeminy (v nakypřeném stavu) bude odvezeno na 
vedlejší staveniště. Zbytek zeminy (v nakypřeném stavu celkem 141,99 m3) 
bude odvezen na skládku mimo staveniště (pískovna Černovice). 

7.8 Provedení výkopů – pažených 

 Schéma pažení je navrženo v příloze č. 4. Schéma pažení výkopů. 
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7.8.1 Způsob pažení 

Zapaženy budou veškeré výkopy pro kanalizaci hloubky nad 1,3 m 
(kromě svahovaných výkopů šachet). Pro zapažení výkopů v oblasti stavební 
jámy bude použit tradiční systém roubení s příložným vodorovným pažením. Na 
severním okraji stavební jámy budou pro zhotovení kanalizační přípojky použity 
lehké pažící boxy. 

7.8.2 Odůvodnění použití zvoleného systému 

Do prostoru stavební jámy nebude možné po provedení všech výkopů 
zpět vjet a demontovat tak systémy bednění strojně, protože výkopy prochází 
přes vjezd do stavební jámy, na jehož místě se v závěru bude nacházet sjezd 
do podzemních garáží. Zároveň nepovažuji za vhodné řešení provést druhý 
vjezd, nebo použít jeřáb, protože prostor staveniště je poměrně malý a je zde 
nutné ponechat prostory pro skladování materiálů a manipulaci dopravních 
prostředků a strojů. Svahování těchto výkopů by bylo z důvodu velkého 
množství výkopů ve stavební jámě rovněž neefektivní. Proto je pro pažení 
výkopů v oblasti stavební jámy zvoleno roubení s příložným vodorovným 
pažením, což považuji v daném případě za nejekonomičtější a nejefektivnější. 
Obecně je vhodné pro soudržné zeminy do hloubky až 6 m. 

Z důvodu, že hloubka výkopů v severní části staveniště pro provedení 
přípojky kanalizace je až 3,7 m a strojní manipulace s bedněním výkopů v této 
oblasti již bude možná, je zde zvoleno zajištění výkopů pomocí pažících boxů 
v kombinaci s roubením s příložným vodorovným pažením. 

7.8.3 Postup pažení – roubení s příložným vodorovným pažením 

1. Strojně provedeme výkop na hloubku 1. záběru (max. 1,5 m). Délku záběru 
volíme tak, aby bylo rýpadlem možné provést výkop dalších záběrů. 
2. Osazení spodní vodorovné pažiny na obě strany dna výkopu. 
3. Tyto pažiny se zajistí svislými svlaky ve vzdálenosti cca 1,5 – 2 m. 
4. Mezi protilehlé svlaky se umístí vodorovné rozpěry. 
5. Za svislé svlaky postupně ukládáme vodorovné pažiny a přidáváme rozpěry 
v horní oblasti svlaků. Pažiny ukládáme na převazbu tak, aby volné okraje 
jednotlivých pažin nebyly příliš dlouhé a tím se neohýbaly po jejich zatížení. 
6. Po zajištění 1. záběru provedeme obdobným způsobem výkop 2. záběru. 
7. Nové delší svislé svlaky umísťujeme vedle stávajících (na hloubku obou 
záběrů). 
8. Nové svlaky zajistíme vodorovnými rozpěrami. 
9. Po zajištění nových svlaků odstraníme svlaky a rozpěry původní. 
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Obr. D.1 Roubení s příložným vodorovným pažením, zdroj: [12] 

Poznámka: 
V případě míst, kde není možné umístit svlaky naproti sobě a rozepřít je, 

je nutné tyto svlaky zapřít šikmými svlaky, které se opřou do dna výkopu a 
zajistí dřevěnými klíny. 
 
Řešení odpovídá následujícímu obrázku: 

 

7.8.4 Postup pažení – pažící boxy 

 V našem případě použijeme, z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti při 
osazování, zatlačovací systém pažení. Pažící boxy jsou od výrobce TESTA 
s.r.o., typ SBH 300, které lze použít pro hloubky výkopů až 4 metry. 
 
1. Provedeme výkop o šířce 1,1 m, hloubce max. 1,25 m a délce, která musí být 
shodná s délkou osazovaného pažícího boxu (2,0 m, resp. 2,5 m). 
2. Mezi rýpadlo a oka umístěná na sloupcích ostění pažícího boxu se upevní 
řetězy. 
3. Dvojice ostění se zvedne do svislé polohy. 
4. Mezi obě ostění, která jsou bezpečně ukotvena, se na sloupky osadí vzpěry 
s tzv. „vytáčecími vřeteny“ (pružnými spojkami). Ty se připevní systémovými 
šrouby, které jsou součástí dodávky pažících boxů. 
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Obr. D.2 Schéma postupu osazení pažících boxů, zdroj: [13] 
 

5. Šířka pažícího boxu se nastaví na šířku výkopu pomocí vytáčení vřetena 
vzpěry. 
6. Rýpadlo umístí pažící box do výkopu, správně nasměruje a zatlačí. 
7. Prázdný prostor mezi pažením a stěnou výkopu se vyplní zeminou. 
8. V této fázi se do výkopu nesmí vstupovat. 
9. Dále se provede výkop hloubky cca 0,5 m a každá z desek se samostatně 
střídavě dotlačí pomocí lžíce rýpadla. Čím menší je jednotlivý posun při 
zatlačení, tím lépe pro pažící systém. Zatlačení na jedné straně by nemělo 
překročit 0,5 m a úhel pootočení vzpěry by neměl být větší než +/- 8°. 
10. Předchozí bod se opakuje až do dosažení horního okraje pažícího boxu 
k okraji výkopu. 
11. Nástavbový článek se smontuje a upevní k rýpadlu podle bodů 2 – 4. 
12. Šířka nástavbového boxu se nastaví stejně jako u boxu základního. 
13. Rýpadlo přemístí nástavbový pažící box a vycentruje ho nad základním 
článkem a pomocí klanic a svorníků (jsou součástí dodávky pažících boxů) ho 
s ním spojíme. 
14. Znovu opakujeme střídání výkopových prací a vtlačování podle předchozího 
postupu, až do doby, kdy dosáhneme požadované hloubky výkopu. 
15. Nyní je možné do výkopu vstoupit a provést jeho začištění a další potřebné 
práce. 
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Na závěr etapy zemních prací se provede začištění všech výkopů. 

7.9 Provedení kanalizace 

7.9.1 Provedení splaškové kanalizace 

Ležatý svod splaškové kanalizace je veden pod konstrukcí bílé vany a 
přípojka zasahuje do prostoru budoucího sjezdu do podzemních garáží. 
Z tohoto důvodu je pro ni nutné provést přípravu, spočívající v provedení 
výkopů, což je popsáno v bodech 7.7 Provedení výkopů – nepažených a 7.8 
Provedení výkopů – pažených. 

Ostatní práce na provedení kanalizace nejsou součástí zpracování této 
dokumentace (tzn. uložení do pískového lože, zkoušky těsnosti, obsyp pískem, 
zpětný zásyp zeminou a její zhutnění apod.), pouze budou zahrnuty do 
časového plánu. 

Provedení utěsnění mezi prostupy kanalizace a konstrukcí bílé vany je 
řešeno v následujícím technologickém předpisu (prostupy však budou osazeny 
již při provádění kanalizace). 

7.9.2 Provedení vsakovacích boxů 

 Odvodnění teras, které se nacházejí pod úrovní terénu, je řešeno 
zemním vsakováním pomocí vsakovacích boxů, jejichž součástí je filtrační 
šachta a potrubí umístěné po délce objektu vedle základového pasu pod bílou 
vanou. 
 Provedení tohoto systému není součástí technologického předpisu pro 
zemní práce, ale tímto systémem je částečně řešeno odvodnění staveniště. 
Proto pro něj bude proveden výkop (viz výkres č. 3. Schéma výkopu rýh, šachet 
a ostatních úprav základové spáry, figura č. 38) a bude provedeno uložení dle 
návodu výrobce. Podrobněji se však systémem v etapě hrubé spodní stavby 
nebudeme zabývat, tzn. nebude součástí výkazu výměr, rozpočtu ani časového 
plánu, ale pouze uvádím stručný postup osazení (osazen bude současně 
s provedením ležatého svodu splaškové kanalizace). 
 
Postup osazení vsakovacích boxů: 
1. Provedení výkopu, jeho začištění a vyrovnání. 
2. Uložení štěrkové vrstvy tloušťky 200 mm (štěrk frakce 16/32). 
3. Lože zarovnat a zhutnit. 
4. Dno a stěny výkopu se opatří geotextilií tak, aby celá plocha vsakovacích 
boxů byla do textilie obalena. 
5. Osadí se vsakovací boxy (celá soustava se skládá z 10-ti boxů o rozměrech 
600x600x1 200 mm, mezi sebou propojených, celkový rozměr 3 000x2 400x600 
mm). 
6. Osazení filtrační šachty a propojení potrubím. 
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7. Obalení boxů geotextilií. 
8. Zásyp zbylého prostoru výkopu štěrkem frakce 16/32. 
9. Prostor nad boxy se zasype zeminou. 

8. Jakost a kvalita 

Podrobný kontrolní a zkušební plán pro etapu provádění zemních prací 
je zpracován v kapitole I. Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce. Následuje 
pouze stručný popis prováděných kontrol. 

8.1 Vstupní kontrola 

 Před započetím etapy zemních prací je nutné zkontrolovat úplnost a 
správnost projektové dokumentace a dalších potřebných dokumentů, jako např. 
stavebního povolení, nebo zda je plánované staveniště na pozemcích, které 
jsou ve vlastnictví investora (kontrola vlastnických listů). Je také nutné 
zkontrolovat stav pozemku a stav přístupových a příjezdových cest, aby bylo na 
staveniště možné dopravit navržené strojní sestavy, stavební materiály apod. 
V neposlední řadě musí proběhnout kontrola umístění inženýrských sítí pro 
možnost provedení přípojek a přípojných míst u stávajícího objektu investora 
pro napojení staveniště na rozvod vody a elektřiny. Budou také zkontrolovány 
všechny dodané materiály, stroje a pracovníci. 

Výsledky kontrol se vždy po jejich provedení řádně zapíší do kontrolního 
a zkušebního plánu. 

8.2 Mezioperační kontrola 

 Během výstavby je potřebné průběžně kontrolovat veškeré prováděné 
práce. 
 Z hlediska vytyčení je nutné provést kontrolu vytyčení a vyznačení 
pozemků, na kterých se bude vyskytovat staveniště. Dále provést kontrolu 
vytyčení inženýrských sítí a mezi jednotlivými etapami zemních prací provádět 
kontroly vytyčení stavební jámy a v ní prováděných výkopů. 
 Dále je nutné zkontrolovat, zda je uspořádání zařízení staveniště 
provedeno podle podkladů v tomto projektu, zejména jestli některé prvky 
zařízení nebudou překážkami při provádění dalších prací. 
 Z hlediska provádění výkopových prací je nutné kontrolovat správnou 
hloubku stavební jámy a ostatních výkopů. U výkopů pro kanalizaci zkontrolovat 
správnost jejich spádování ve směru k přípojnému bodu na veřejnou 
splaškovou kanalizaci. 
 Je zapotřebí práce provádět tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob 
pracujících na stavbě, ani zdraví třetí osoby. To bude mimo jiné zajištěno 
kontrolou používání pracovních a ochranných pomůcek a oděvů a také 
kontrolou označení staveniště, jeho oplocení a umístění výstražných tabulek a 
značek. 
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 Při provádění pažení výkopů pomocí pažících boxů je nezbytné tyto 
práce provádět podle návodů a pokynů jejich výrobce. 
 Nedílnou součástí kontrol bude také kontrola průběžného zapisování 
údajů do stavebního deníku. 
 Výsledky všech těchto kontrol musí být v kontrolním a zkušebním plánu 
uvedeny. 

8.3 Výstupní kontrola 

Předmětem závěrečné kontroly bude ověření přesnosti, správnosti a 
kvality provedených zemních prací. Musí se zkontrolovat, zda je základová 
spára dostatečně rovinná, začištěná a příp. nezamrzlá či nerozbředlá. 
Maximální povolená nepřesnost je stanovena kontrolním a zkušebním plánem. 
Při zjištění jakýchkoli závad je nutné tyto závady odpovídajícím způsobem 
odstranit. 

Výsledky kontroly se opět zapíší do kontrolního a zkušebního plánu. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

V průběhu provádění prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
související s bezpečností a ochranou zdraví osob. Jedná se o: 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 
 
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, 
 
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 
Sb., 
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Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, 
 
Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky, 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, 
 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů. 
 

Všechny osoby pracující na staveništi se seznámí s možnými riziky, které 
mohou na staveništi vzniknout v průběhu prací na spodní stavbě.  

Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci před první pracovní směnou. Zaměstnance seznámí s riziky na 
staveništi stavbyvedoucí. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly je nutné uschovat. 

Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště seznámeny s 
riziky na pracovišti a vybaveny ochrannými pomůckami (reflexní vesta, 
ochranná helma). 

Podrobnější požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou 
detailně uvedeny v kapitole K. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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10. Ekologie 

Vlivem provádění stavebních prací se nepředpokládá negativní dopad na 
životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady pro ochranu vodních zdrojů 
a ochranu zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Sypké materiály budou 
ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování, tzn. v případě deponií půdy 
kolmo na vrstevnice. 

V okolí staveniště se nachází stromy středního vzrůstu a křoviny, které 
však stavbou nebudou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, 
stavební odpad nebo stavební materiál (mj. i v případě stávajících křovin 
v prostoru vedlejšího staveniště). Stávající zeleň na příjezdové trase pro 
dopravu stavební techniky a manipulaci s ní nesmí být dotčena. 

Na prostor staveniště, kam zasahují kořeny ze sousedního pozemku, 
nebude ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště, odpad ze stavební 
výroby apod. 

 
Odpady vzniklé při výstavbě 
 

Veškeré druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně ze staveniště odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi 
tříděn a ukládán na oddělená místa a předáván k likvidaci. Odpad nebo 
stavební materiál nebude umisťován do prostor mimo staveniště. 

V průběhu výstavby se předpokládá vznik odpadů dle vyhlášky 93/2016 
Sb. o katalogu odpadů. Nakládání s odpadem a jeho likvidace bude zajištěna 
smluvně a bude ji provádět firma, která má pro likvidaci daných odpadů 
příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 

S veškerým vzniklým odpadem musí být nakládáno v souladu s 
ustanovením zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 
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Přehled odpadů, vzniklých během provádění etapy zemních prací 
Tab. D.11 Tabulka odpadů pro zemní práce dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu 

odpadů 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název odpadu 
Způsob 

nakládání 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 

17 05 03 N 
Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 
2 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 

05 03 
1 

17 04 09 N 
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 

látkami 
7 

17 09 03 N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 

směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

2 

17 09 04 O 
Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

1 

03 01 05 O 
Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

5 

15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
 
Legenda pro nakládání s odpadem: 
 
Kategorie odpadu: 
N – nebezpečný odpad 
O – ostatní odpad 
 
Způsob nakládání: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné 
k pozdější úpravě (recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady 
obsahující nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v 
případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění 
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nebezpečných látek z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné 
osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
(skládky ostatního odpadu) 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v kapitole F. 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ, bod 4.2.10 Kanalizace. 
 

Zemina z výkopů, která bude na staveništi dále použita, bude složena na 
ploše vedlejšího staveniště, resp. na deponii v části stavební jámy. Zbylá 
zemina bude nákladními automobily odvezena na skládku zemin do Pískovny 
v Brně Černovicích. 
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1. Obecné informace 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o záměr investora vybudovat objekt pro rekreační bydlení a 
ubytování. Objekt se nachází v rekreační oblasti v blízkosti Brněnské přehrady 
v městské části Brno – Kníničky. 

Budova bude postavena na pozemcích parcelních čísel 412, 413/1 a 
413/2, které jsou ve vlastnictví investorů, Petra a Renaty Hirtových. Terén je 
v těchto místech velmi mírně svažitý na jihozápad. Výjezd z těchto pozemků je 
proveden stávající branou na ulici Rekreační. 

Objekt je tvořen 1 nadzemním podlažím, ve kterém jsou ubytovací 
jednotky a společná venkovní chodba a 1 podzemním podlažím, jehož 
převážnou část zaujímají podzemní garáže a zbytek zázemí a ubytovací 
jednotky s terasami. Jeho zastavěná plocha činí 1 387 m2, obestavěný prostor 
9 295 m3. 

Ubytovací kapacita objektu je 54 osob. 
Detailní popis konstrukcí je uveden v části D. Technologický předpis pro 

zemní práce. 

1.2 Obecné informace o procesu 

Předmětem technologického předpisu je proces provedení základových 
konstrukcí pro první etapu výstavby. Zabýváme se zde pouze dvoupodlažním 
objektem ubytovny. Objekt, v němž se bude nacházet recepce, hlavní vstup a 
bezbariérový pokoj, bude proveden v pozdější etapě – není součástí projektové 
dokumentace. 

Založení hlavní části objektu je řešeno vodonepropustnou konstrukcí, 
která je známá pod pojmem „bílá vana“, dále v textu uváděno již pouze jako bílá 
vana, a navazující konstrukce teras je založena na základových pasech 
z tvárnic ztraceného bednění. Pod všemi konstrukcemi základů bude 
provedena vrstva podkladního betonu o mocnosti 100 mm. Na něm pak budou 
provedeny konstrukce základových pasů z tvárnic ztraceného bednění 
v západní části objektu a dále konstrukce bílé vany na ostatních částech. 

Objekt je dělen na dva dilatační celky. Součástí vodotěsné konstrukce 
bílé vany je také provedení revizních šachet pro kanalizaci a šachet pro čerpací 
jímky. To bude vyžadovat provádění pracovních spár a společně s dilatačními 
spárami je tak nutné řešit jejich důkladné utěsnění vůči vnikání podzemní vody, 
zemní vlhkosti a radonu (střední radonové riziko). Nenachází se zde však 
tlaková podzemní voda, není tudíž nutné provádět další hydroizolační opatření, 
které by konstrukci bílé vany doplňovalo. 

 
Provádění prací je navíc ztíženo rozdělením konstrukce desky bílé vany 

na dvě výškové úrovně, z nichž výše položená část bude využívána jako 
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hromadná podzemní garáž a zázemí a na níže položené části se budou 
nacházet byty, pro které se snížení provádí z důvodu možnosti umístění 
skladby podlahy včetně dostatečného zateplení. 

Přístup do podzemní garáže je řešen sjezdem z ulice Rekreační, rovněž 
ze stejného materiálu jako základová deska, tedy koncepcí bílé vany. Vzhledem 
ke způsobu jeho navržení, je ale možno tuto konstrukci provést až po zhotovení 
svislých nosných železobetonových stěn objektu v této oblasti, o které je sjezd 
částečně opřen, stejně tak i boční opěrné stěny, které jsou provedeny na 
konstrukci sjezdu. Technologicky není možné provést nejdříve sjezd a až poté 
svislé stěny tak, aby byla zajištěna požadovaná kvalita provedení navazujících 
svislých konstrukcí. Tento technologický předpis není zaměřen na 
železobetonové svislé konstrukce objektu, ale pouze na základové konstrukce, 
a proto se jejím provedením a tedy i provedením sjezdu podrobněji nezabývá – 
řeší konstrukci pouze ke hranici dilatace sjezdu. 

Při provádění bude dále nutné vyřešit způsob provedení uzemnění 
objektu, protože u takovéhoto typu založení je uzemnění specifické, z důvodu 
zvýšeného zemního odporu vodotěsného betonu. K této části však nebyly 
poskytnuty dostatečné podklady, proto zde provádím zjednodušený návrh 
uzemnění, který vychází z normových požadavků a jiných odborných zdrojů. 

Obsahem základových konstrukcí je také poměrně velké množství 
betonu a oceli pro vyztužení, což bude klást vyšší nároky na zajištění plynulé 
dopravy (u betonových směsí) a u oceli především na množství pracovníků. 

2. Převzetí staveniště 

Hlavní staveniště, které se bude nacházet na pozemcích parcelních čísel 
412, 413/1, 413/2 a na části pozemku s parcelním číslem 3122/1 ve vlastnictví 
investorů, Petra a Renaty Hirtových, a také vedlejší staveniště na pozemku 
parc. č. 3328, na kterém je proveden dočasný zábor na základě uzavření 
písemné smlouvy mezi investorem a vlastníkem pozemku, panem Josefem 
Dvořákem, Skorkovského 2072/133, Židenice, 636 00 Brno, rodinným známým 
investora, bude předáno hlavním stavbyvedoucím dodavatelské organizace 
vedoucímu pracovní čety, která bude provádět práce na zakládání objektu. 

Předání proběhne v době, kdy budou dokončeny veškeré zemní práce, 
které jsou pro započetí zakládání nutné a kanalizace pod objektem, tj. budou 
provedeny následující práce: 
- kácení a spálení dřevin v prostru staveniště, odstranění skalkové úpravy a 
části stávajícího oplocení, 
- skrývka ornice, 
- zhotoveno zařízení staveniště, 
- vytěžena zemina ze stavební jámy, 
- provedeny rýhy pro základové pasy, 
- provedeny výkopy - pro kanalizaci, konstrukce revizních šachet a čerpacích 
jímek, 
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- uložení ležatého svodu splaškové kanalizace pod objektem včetně provedení 
zkoušek, 
- provedení obsypu a zásypu kanalizace pískem a zásypu celých rýh pro 
kanalizaci zeminou (u kanalizace budou nezasypané pouze výkopy pro revizní 
šachty a zapažený výkop na jižním okraji stavební jámy), 
- zasypané výkopy budou důkladně zhutněny, 
- základové spáry budou začištěny. 

Součástí předání staveniště bude předání schválené projektové 
dokumentace. 

V tomto čase bude rovněž sepsán protokol o předání pracoviště. O jeho 
předání se zároveň zapíše záznam do stavebního deníku. 

3. Materiály, doprava a sladování 

3.1 Materiál 

Podrobný výpočet množství jednotlivých materiálů je uveden v příloze č. 
22. Výkaz výměr. 

3.1.1 Hlavní materiály 

a) Podkladní beton pevnostní třídy C 16/20 XC2, konzistence S3 
Tab. E.1 Množství materiálů – podkladní beton C 16/20 XC2, konzistence S3 

Umístění Množství (m3) 
1. fáze betonáže (pod základové pasy ze ztraceného 
bednění, šachty, desková zesílení, konzistence S3) 

25,80 

5. fáze betonáže (pod základovou desku, konzistence S3) 129,14 
Celkem 154,94 

 
b) Podkladní beton pevnostní třídy C 16/20 XC2, konzistence S1 
Tab. E.2 Množství materiálů – podkladní beton C 16/20 XC2, konzistence S1 

Umístění Množství (m3) 
6. fáze betonáže (šikmý podkladní beton, konzistence S1) 3,69 

Celkem 3,69 
 
c) Beton pevnostní třídy C 20/25 XC2, konzistence S3 (pro základové pasy) 
Tab. E.3 Množství materiálů – beton C 20/25 XC2, konzistence S3 

Umístění Množství (m3) 
3. fáze betonáže (zálivka základových pásů z tvárnic 

ztraceného bednění) 
25,41 

Celkem 25,41 
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d) Beton pevnostní třídy C 25/30 XC3, XD1 včetně přísady XYPEX ADMIX 
C-1000 (NF) (základová deska, šachty, jímky) 
Tab. E.4 Množství materiálů – beton C 25/30 XC3, XD1 vč. přísady XYPEX 

Umístění Množství (m3) 
2. fáze betonáže (dna revizních šachet a čerpacích jímek) 2,88 

4. fáze betonáže (stěny revizních šachet) 5,04 
7. fáze betonáže (dolní úroveň základové desky) 177,35 
8. fáze betonáže (horní úroveň základové desky) 246,10 

Celkem 431,37 
 
Poznámka: Přísada XYPEX ADMIX C-1000 (NF) bude do čerstvé betonové 
směsi C 25/30 pro vodotěsné konstrukce přidána při výrobě v betonárně (vždy 
do autodomíchávače před výjezdem z betonárny), dávkování dle výrobce 
stanoveno hodnotou 0,5 – 1,5 % z hmotnosti cementu, zvoleno 1,2%. Celkové 
množství 1550 kg (výpočet viz výkaz výměr). 
 
e) Tvárnice ztraceného bednění BEST 
Tab. E.5 Množství materiálů – tvárnice ztraceného bednění BEST 

Rozměry (h/š/v) Počet ks Počet ks/paleta Počet palet 
400/500/250 mm 640 20 32 
400/500/200 mm 168 24 7 

 
f) Ocelové betonářské výztuže B500B 
Tab. E.6 Množství materiálů – Ocelové betonářské výztuže B500B 

Umístění Hmotnost (kg) 
Konstrukce bílé vany 58 341,80 

Základové pasy 1363,99 
 
g) Řezivo pro bednění 
 Z důvodu rozmanitosti prvků zde jejich výčet neuvádím. Podrobně je 
řešeno v příloze č. 22. Výkaz výměr. 
 
h) Systémové prvky pro pracovní a dilatační spáry 
Tab. E.7 Množství materiálů – Systémové prvky pro pracovní a dilatační spáry 

Číslo Název Množství 
1 Pás do dilatační spáry vnější, LESCHUPLAST DA 320 35 m 
2 Kombinovaný těsnící pás LESCHUPLAST KAB 125 246,47 m 
3 Injektážní hadičky pro pracovní spáry, typ Mirra 12/16 128,30 m 
4 Plastová příchytka injektážní hadičky Mirra, typ A 860 ks 
5 Tlaková koncovka PAKER WHIP M8 30 ks 
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i) Smykové trny 
Tab. E.8 Množství materiálů – Smykové trny 

Číslo Název Množství 
SB01 SMYK. VÝZTUŽ SCHÖCK BOLE 20/430-3/B 755 - CV 35 72 ks 
SD01 SMYKOVÝ TRN SCHÖCK DORN TYP SLD 40 14 ks 
SD02 SMYKOVÝ TRN SCHÖCK DORN TYP SLD 60 5 ks 
SD03 SMYKOVÝ TRN SCHÖCK DORN TYP ESD-K 20/300-A4 16 ks 
SD04 SMYKOVÝ TRN SCHÖCK DORN TYP ESD-SQ 25/300-A4 2 ks 
SD06 SMYKOVÝ TRN SCHÖCK DORN TYP SLD Q 60 4 ks 

 
j) Tepelná izolace (zateplení šachet) 
Tab. E.9 Množství materiálů – Tepelná izolace 

Číslo Název Počet ks ks/bal Balení 
1 ISOVER STYRODUR 2800 C, 100 

MM 
52 4 13 bal 

2 ISOVER STYRODUR 2800 C, 20 MM 15 15 1 bal 
 
k) Materiály pro uzemnění, tj. obvodový zemnič a vodič ekvipotenciálního 
pospojení 

Není součástí řešení výkazu výměr. 
 

l) Zemina pro finální zásyp výkopů pod základovou deskou 
 Bude použit zbytek zeminy, ponechané na deponii v prostoru stavební 
jámy. 

3.1.2 Doplňkové materiály 

- distanční prvky, tzv. hadi z vláknobetonu, esovité zahnutí, bez výstupků,  
typ FBS 100/35, délka 1 m – celkem 1 350 ks 
- distanční tělíska DP motýlek 35/40/50 s drátem – celkem 160 ks 
- voda (pitná) 
- stavební hřebíky ZH 40 x 100 mm, 2x balení po 5 kg 
- stavební hřebíky ZH 40 x 150 mm, 2x balení po 5 kg 
- vruty do dřeva konstrukční, 6,0 x 90 mm se zapuštěnou hlavou,  
5x balení po 100 ks 
- vruty do dřeva konstrukční, 4,0 x 60 mm se zapuštěnou hlavou, 2x balení po 
400 ks 
- pohonné hmoty pro strojní zařízení 
- elektrody (pro svařování výztuží) 
- odbedňovací přípravek (Sika odbedňovací olej) – potřebujeme 3,56 litrů, 
s rezervou tedy 4 litry (tj. 4 balení po 1 litru); podrobný výpočet viz výkaz výměr 
- drát vázací ocelový měkký, žíhaný, průměr 0,8 mm (5kg/bal) – 8 ks 
- drát vázací ocelový měkký, žíhaný, průměr 4,0 mm (5kg/bal) – 4 ks 
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- řezací kotouče do úhlové brusky (na řezání železa, betonu) 
- ocelové perforované L – úhelníky 80/80/80 mm – 80 ks 
- ocelové perforované L – úhelníky 60/60/60 mm – 10 ks 
- natloukací hmoždinka MN 10/140 mm – 100 ks 
- natloukací hmoždinka MN 8/80 mm – 20 ks 

3.2 Doprava 

3.2.1 Primární 

Betonové směsi 
Doprava betonových směsí na staveniště bude zajištěna z betonárny 

společnosti TBG BETONMIX a.s. z provozovny Brno Královo Pole. Doprava 
bude řešena třemi následujícími způsoby: 

 
a) Malá množství betonu 

Při betonáži malých množství betonu (na danou fázi max. do 25,8 m3) 
bude vždy doprava první várky zajištěna čerpadlem s domíchávačem 
SCHWING STETTER FBP 24, ROCKSCHEIBER, s maximálním jmenovitým 
objemem betonu do 7 m3 a dopravním objemem max. 4,5 m3. 

Zbytek betonové směsi pro danou etapu bude dále dopraven příslušným 
počtem autodomíchávačů SCHWING STETTER řady LIGHT LINE, AM 7 C, o 
jmenovitém objemu betonu 7 m3. Předpokládá se však využití 
autodomíchávačů o různém objemu dle aktuální dostupnosti v betonárně a tak, 
aby byla doprava co nejvíce ekonomická. 

 
b) Velká množství betonu 

Pro dopravu betonu o objemu nad 25,8 m3 budou použity 
autodomíchávače SCHWING STETTER řady LIGHT LINE, AM 7 C, o 
jmenovitém objemu betonu 7 m3. Předpokládá se však využití 
autodomíchávačů o různém objemu dle aktuální dostupnosti v betonárně a tak, 
aby byla doprava co nejvíce ekonomická (tzn. v tomto případě o vyšších 
objemech). 
 
c) Zavlhlý beton konzistence S1 

Doprava čerstvé betonové směsi třídy pevnosti C16/20, konzistence S1, 
která bude použita pro vytvoření šikmého přechodu mezi výškovými úrovněmi 
podkladního betonu (sklon povrchu 45°), bude na staveniště zajištěna 
nákladním automobilem Iveco Eurocargo 100E18 s třístranným sklápěčem. 
Doprava bude řešena ve dvou etapách z důvodu obtížnější zpracovatelnosti 
materiálu a to tak, že nejdříve bude dopraveno množství 2 m3 a poté zbytek, tj. 
1,69 m3 (celkový objem 3,69 m3).  
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Betonářské výztuže, smykové trny, distanční prvky 
Dopravu betonářských výztuží a doplňků pro vyztužení zajistí nákladní 

automobil MAN TGX 18.480 4X2 BLS s jeřábovou hydraulickou rukou (vlastník 
dopravní společnost Brno – Pohořelice) z armovny Armospol Brno. Výztuže 
budou na staveniště přivezeny ve více etapách. 
  
Autočerpadlo 

Doprava autočerpadla betonu PUTZMEISTER M 46-5 bude zajištěna ze 
společnosti TBG BETONMIX a.s. – provozovna Brno Bosonohy. Jedná se o 
jeho výjezdovou stanici. 
 
Řezivo pro bednění 

Doprava řeziva pro bednění bude zajištěna nákladním automobilem 
dodavatele stavby MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 z místa jeho sídla, příp. pokud 
dodavatel nebude mít dostatečné množství řeziva na skladě, bude dovezeno 
z pily Brno – Bystrc (společnost Lesy města Brna, a.s.). 

 
Tvárnice ztraceného bednění, vodovzdorné překližky, systémové těsnící 
prvky pro pracovní a dilatační spáry, tepelná izolace, lepidlo na tepelné 
izolace, prvky pro uzemnění, ostatní drobný doplňkový materiál 
 Doprava tvárnic ztraceného bednění bude řešena ze stavebnin DEK 
Brno nákladním automobilem dodavatele stavby MAN 26.364 HIAB 288 EP-4. 

Ostatní materiál je možné dopravovat stejným vozidlem, v případě 
potřeby lze použít malý nákladní automobil dodavatele stavby Iveco Daily 
60C15 s hydraulickou rukou. 

 
Pracovníci 

Zaměstnanci dodavatelské společnosti budou dopravováni mezi jejím 
sídlem a místem stavby automobilem Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 
L2H2 pro 6 osob s prostorem pro náklad za sedadly. 

3.2.2 Sekundární 

Betonové směsi 
V rámci staveniště bude čerstvá betonová směs dopravována v případě 

menších množství (na danou fázi max. do 25,8 m3) čerpadlem s domíchávačem 
SCHWING STETTER FBP 24, ROCKSCHEIBER (pumpomixem), 
s maximálním objemem betonu do 7 m3. 

V případě vyšších množství bude použito autočerpadlo betonu 
PUTZMEISTER M 46-5. 

Zavlhlá betonová směs konzistence S1 bude dopravována ručně dělníky 
pomocí kotoučů z místa složení (plocha bývalého sjezdu do stavební jámy) na 
místo uložení. 
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Betonářská výztuž  
Bude na staveništi dopravována převážně ručně z místa skládky. 

V případě potřeby přepravení většího množství, bude použit nákladní automobil 
s hydraulickou rukou. 
 
Prvky bednění, tvárnice ztraceného bednění, zemina pro zásyp šachet a 
ostatní materiál 
 Doprava bude v rámci staveniště rovněž zajištěna ručně z míst složení 
materiálů. 
 
Malé pracovní stroje a nářadí 
 Všechny stroje a nářadí, které nepatří mezi velké pracovní stroje, mají 
takovou hmotnost, aby je bylo možné v rámci staveniště dopravovat ručně 
maximálně dvojicí či trojicí pracovníků (všechny váží do 100 kg). Je však 
možné, v případě potřeby, použít pro přepravu nákladní automobil 
s hydraulickou rukou. 

3.3 Skladování 

Místa pro skladování jednotlivých materiálů, na která se v následujícím 
textu odkazuji, jsou vyznačena v příloze č. 14 Výkres zařízení staveniště pro 
etapu zakládání. 

Obecně, pro všechny provedené skládky (kromě uvedené zeminy) platí, 
že jejich podklad musí být dostatečně zpevněný, rovný, odvodněný a 
nerozbřídavý. 

Materiály (kromě betonových směsí a lehčích, menších materiálů/prvků) 
bude možné z dopravních prostředků skládat hydraulickou rukou příslušných 
nákladních automobilů (především betonářskou ocel). Lehčí a menší materiály 
budou skládány ručně. 
 
Čerstvá betonová směs (ČBS) 

Nebudou na staveništi skladovány ani vyráběny – budou dopravovány 
průběžně dle potřeby. 

Pouze v případě zavlhlého betonu (konzistence S1), dopraveného 
nákladním automobilem Iveco Eurocargo 100E18 s třístranným sklápěčem, 
bude složení provedeno na místě bývalého sjezdu do stavební jámy. Plocha je 
sice ve spádu 10°, ale bude rovinná, odvodněná a konzistence betonu je třídy 
S1, proto se nebude na místě roztékat. Na tomto prostoru bude rozložena 
plachta, na kterou se poté betonová směs vysype a bude hned rozvážena na 
kotoučích na místo určení. 
 
Zemina 

Již od etapy zemních prací bude část zeminy uskladněna v deponii 
v oblasti stavební jámy. Tato bude posléze použita pro zásyp výkopů okolo 
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konstrukcí šachet a k vyrovnání základové spáry pro podkladní beton pod 
základovou deskou. 

 
Tvárnice ztraceného bednění 

Budou dopraveny nákladním automobilem MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 
na paletách, dále složeny pomocí jeho hydraulické ruky v prostoru stavební 
jámy, na urovnanou plochu mezi deponií zeminy ve stavební jámě a 
provedenými rýhami pro základové pasy. Prostor pro manipulaci mezi paletami 
bude proveden šířky 350 mm a umístění bude provedeno tak, aby zde byla 
možnost bezpečného pohybu pracovníků. 

 
Betonářská výztuž 

Bude dopravena již naohýbaná výztuž dle projektové dokumentace a 
skládána pomocí hydraulické ruky nákladního automobilu MAN TGX 18.480 
4X2 BLS. Výztuže budou svázány ve svazcích tak, aby bylo možné přepravit 
větší počet kusů naráz. 

Složeny budou na severovýchodní ploše staveniště a část je případně 
možné složit v průběhu dopravy do prostoru stavební jámy, na podkladní beton. 
Tyto plochy musí být upraveny (viz výše), v případě podkladního betonu se 
jedná o již zpevněnou, upravenou plochu.  

Dále na ploše skládky budou uloženy dřevěné hranoly 100 x 100 mm, ve 
vzdálenostech cca 2 000 mm (tak, aby nedošlo k nadměrným průhybům výztuží 
a nedotýkaly se tak terénu), na které budou svazky uloženy (v případě delších 
výztuží). 

V případě naohýbaných výztuží menších rozměrů, nebo o tvaru L, O, U 
apod. budou výztuže uloženy na palety, které budou na potřebné ploše 
rozloženy. 

Složené výztuže musí být přikryty plachtou, která nepropustí srážky a 
bude zatížena proti odnesení větrem. 

 
Řezivo pro bednění, vodovzdorné překližky, distanční prvky, tepelné 
izolace 

Budou uloženy na paletách, rovněž na zpevněné, odvodněné, 
nerozbřídavé ploše, zasypané štěrkem. Po uložení je nutné materiál přikrýt 
vodonepropustnou plachtou zatíženou proti odnesení větrem. Distanční tělíska 
budou uloženy v pytli v uzamykatelném skladu. 
 
Systémové prvky pro pracovní a dilatační spáry, smykové trny, materiál 
pro uzemnění a ostatní drobný materiál 
 Budou uloženy v uzamykatelných skladech – buňkách. 
 Zejména je nutné systémové těsnící prvky LESCHUPLAST KAB 125 
chránit před vlhkostí (bobtnavý pásek se jinak ve vlhkém prostředí aktivuje). 
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4. Pracovní podmínky 

4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 

Není možno provádět práce za těchto podmínek: 
- snížená viditelnost na méně než 30 m 
- pokles teploty pod +5°C (nemožnost provádění betonáže, příp. 
zavedení potřebných opatření) 
- nárůst teploty nad 35 °C 
- prudký déšť, sněžení či krupobití 
- rychlost větru nad 11 m/s, tj. cca 40 km/hod 

 
V případě delšího období dešťů, či nízkých teplot, je nutné základovou 

spáru chránit před rozbředáním, resp. promrznutím. To lze provést např. 
pomocí geotextilie a zajištěním účinného odvodnění. Betonářské práce však 
budou probíhat převážně v období měsíců květen – červen, nepředpokládá se 
tedy pokles teplot pod 5°C. Na konci dubna budou betonářské práce započaty, 
nutno tedy případně v tomto období přizpůsobit provádění povětrnostním 
podmínkám. 

4.2 Vybavení staveniště 

4.2.1 Hlavní staveniště 

Plocha hlavního staveniště se nachází na pozemcích parcelních čísel 
412, 413/1 a 413/2, které jsou ve vlastnictví investorů, Petra a Renaty 
Hirtových. Dále staveniště zasahuje na část pozemku s rodinnou vilou investora 
parc. č. 3122/1.  

Tyto pozemky mají následující plochu: 
- pozemek parc. č. 412 – 1 436 m2 

- pozemek parc. č. 413/1 – 1 654 m2 
- pozemek parc. č. 413/2 – 135 m2 
- pozemek parc. č. 3122/1 – 760 m2 

Zařízení staveniště je zde již provedeno z předchozí etapy zemních prací 
a nebude nutné provádět větší změny v jeho uspořádání. 

Na staveniště jsou zřízeny 2 vjezdy z jeho severní strany, z ulice 
Rekreační (na pozemek parc. č. 412). Vjezd umístěný více na východ lze běžně 
používat. Druhý vjezd, umístěný více na západ je v oblasti sjezdu do stavební 
jámy. Ten je již ale v této době částečně odstraněn – není ho tedy možné využít 
pro vjezd vozidel na jinou část staveniště či do stavební jámy. 

Staveniště je po celém obvodu oploceno - na jižní straně se nachází 
stávající drátěné oplocení a na části kamenná ohradní zeď ve vlastnictví 
majitele sousedního pozemku parc. č. 416/1. Na zbylých stranách je provedeno 
mobilní oplocení. 
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Zdroj vody a elektřiny pro připojení staveniště se nachází u stávajícího 
objektu investora na pozemku parc. č. 3122/1. 

Na staveništi jsou provedeny zpevněné plochy pro skladování, osazeny 
buňky pro skladování, zázemí pracovníků, vrátnice, kanceláře stavbyvedoucího 
a mistra. Dále jsou provedeny staveništní rozvody elektřiny a vody. 

4.2.2 Vedlejší staveniště, zábory 

Na základě dohody a podepsané smlouvy investora s vlastníkem 
zabraného pozemku, je proveden dočasný zábor na sousedním pozemku parc. 
č. 3328, ve vlastnictví rodinného známého, pana Josefa Dvořáka, 
Skorkovského 2072/133, Židenice, 636 00 Brno. 

Tento pozemek je využíván jako vedlejší staveniště, určený především 
pro skladování. Z předchozí etapy zemních prací se zde již nachází mobilní 
oplocení a vjezd je proveden branou z ulice Rekreační. 

Na části pozemku se nachází deponie vytěžené ornice a zeminy 
z výkopů. Dále je zde provedena zpevněná plocha staveništní komunikace, 
zpevněné plochy pro skladování a kontejnery na stavební odpad. 

 
Dále je již od předchozí etapy zemních prací proveden dočasný zábor 

části pozemku parc. č. 424/1, ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno. Způsob využití – 
ostatní komunikace (plocha částečně zpevněné cesty). Zábor je proveden 
z důvodu možnosti umístění mobilního oplocení okraje staveniště (tím i okraje 
stavební jámy). Zábor je proveden v šířce pásu 0,5 m od hranice mezi tímto 
pozemkem a pozemky investorů parc. č. 412, 413/1 a 413/2. Délka pásu je 
75,59 m. Celková plocha tedy činí 37,495 m2. Tento pozemek bude také 
krátkodobě zabrán pro možnost umístění čerpadla s domíchávačem betonu. 
Podrobnější řešení záborů viz kapitola B. Souhrnná technická zpráva, bod B.8, 
c). 

4.3 Instruktáž pracovníků 

 Před zahájením prací budou všichni pracovníci důkladně proškoleni a 
seznámeni se staveništěm, technologickými postupy a projektovou 
dokumentací. 
 Vedoucímu pracovní čety pro provádění základových konstrukcí bude 
předána projektová dokumentace. 
 Veškerý personál bude zaměstnavatelem proškolen v oblasti požárně 
bezpečnostní ochrany a ochrany zdraví, používání OOPP a dále také z hlediska 
zacházení s hořlavými a těkavými látkami a z hlediska bezpečnosti ve skladech 
těchto látek. 
 Stavbyvedoucí, resp. technik stavby je oprávněn stanovit sankce při 
porušení sjednaných pravidel. 
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 Každý pracovník musí být pro danou práci způsobilý, což doloží např. 
řidičským průkazem, strojním průkazem, oprávněním, apod. 

5. Personální obsazení 

 Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, popř. mistr. Bude mj. 
kontrolováno, zda jsou práce prováděny dle technologických postupů, množství 
spotřeby materiálů, jejich vlastnosti a bezpečnost na pracovišti. Dále bude 
pravidelně kontrolováno čištění přilehlé komunikace. 
 
Poznámka:  

Pracovníci, kteří budou na staveniště dopravovat materiál, jako čerstvé 
betonové směsi, betonářské výztuže, tvárnice ztraceného bednění, apod. (tzn. 
primární doprava), nejsou do personálu v následujících tabulkách započteni. 
Tito pracovníci nebudou zaměstnanci dodavatele stavby, ale pouze budou 
dodávat objednaný materiál od výrobce, resp. prodejce a nebudou se jiným 
způsobem podílet na výstavbě. 
 V jednotlivých četách je vždy započteno nejvyšší množství pracovníků 
v průběhu celé doby realizace stavby, tzn. nejsou rozepsány pracovní čety při 
jednotlivých fázích (bylo by zbytečně zdlouhavé). 
 Provedení kanalizace a přípojek není předmětem TP, pracovníci zde 
tedy nejsou uvedeni. 
 V průběhu prací budou vždy na staveništi další 3 pracovníci, určení pro 
přesun hmot, příp. pomocné práce (sekundární doprava). Tito pracovníci jsou 
v pracovních četách při provádění základových konstrukcí započteni (popsána 
jejich práce), avšak u ostatních prací je neuvádím, ale budou přítomni během 
celé doby realizace etapy základových konstrukcí. 

5.1 Provádění podkladních betonů – 3 etapy betonáže 

Tab. E.11 Personální obsazení – provádění podkladních betonů – 3 etapy betonáže 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 

Betonář (vedoucí 
pracovní čety) 

S nejvyšším 
vzděláním, proškolen a 

poučen 

Koordinace prací 
tesařských a 

betonářských, betonáž 
1 

Tesař 
Vyučení v oboru tesař 
s praxí, proškolen a 

poučen 

Sestavení, montáž a 
demontáž bednění*  

2 

Elektrikář/montér 
Vyučen s praxí, 

proškolen a poučen 
Montáž uzemnění 2 

Betonář 
Vyučen, proškolen a 

poučen 

Provádění 
betonářských prací – 

ukládání betonu, 
hutnění, urovnávání 

3 
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Pomocný dělník Proškolení a poučení 
Pomocné práce při 
betonáži a bednění* 

1 

Řidič nákladního 
automobilu s HR 

Řidičský průkaz 
skupiny C, proškolen a 

poučen 

Manipulace 
s materiálem, přesun 

hmot 
1 

Obsluha a řidič 
autočerpadla / 

pumpomixu 

Strojní průkaz, řidičský 
průkaz skupiny C, 

proškolen a poučen 

Doprava čerstvých 
betonových směsí 

1 

Pomocný dělník Proškolení a poučení 
Staveništní přesun 

hmot* 
1 

 
*Při betonáži podkladního betonu pod úhlem 45° budou tesaři po odbednění 
podkladního betonu na rovině, společně s vybranými pomocnými dělníky, 
přepravovat čerstvou betonovou směs konzistence S1 kotouči na místo uložení, 
příp. se někteří z nich budou podílet přímo na betonáži. 

5.2 Provádění základových pasů 

Tab. E.12 Personální obsazení – provádění základových pasů 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 

Zedník, betonář 
(vedoucí pracovní 

čety) 

S nejvyšším 
vzděláním, proškolen a 

poučen 

Koordinace prací, 
osazování tvárnic 

ztraceného bednění, 
betonáž 

1 

Zedník, betonář 
Vyučení v oboru 
zedník, s praxí, 

proškolen a poučen 

Osazování tvárnic 
ztraceného bednění, 

betonáž 
2 

Železář, svářeč, 
tesař 

Vyučen s praxí, 
svářečský průkaz, 

proškolen a poučen 

Armovací práce – 
osazování, vázání, 

svařování, montáž a 
demontáž bednění 

prostupů 

1 

Obsluha a řidič 
pumpomixu 

Strojní průkaz, řidičský 
průkaz skupiny C, 

proškolen a poučen 

Doprava čerstvých 
betonových směsí 

1 

Řidič nákladního 
automobilu s HR 

Řidičský průkaz 
skupiny C, proškolen a 

poučen 

Manipulace 
s materiálem, přesun 
hmot, pomocné práce 

1 

Pomocný dělník Proškolen, poučen 
Staveništní přesun 

hmot, pomocné práce 
1 

5.3 Montáž tepelných izolací (šachty) 
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Tab. E.13 Personální obsazení – montáž tepelných izolaci (šachty) 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 

Izolatér (vedoucí 
pracovní čety) 

S nejvyšším 
vzděláním, proškolen a 

poučen 

Koordinace prací a 
montáž tepelné izolace 

1 

Pomocný dělník Proškolen a poučen 
Pomocné práce při 

zateplování 
1 

5.4 Zásypy, úprava základové spáry 

Tab. E.14 Personální obsazení – zásypy, úprava základové spáry 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 
Řidič nákladního 
automobilu s HR 
(vedoucí pracovní 

čety) 

S nejvyšším 
vzděláním, řidičský 
průkaz skupiny C, 

proškolen a poučen 

Koordinace prací, 
manipulace 

s materiálem a stroji, 
hutnění 

1 

Pomocný dělník Proškolen a poučen 
Ukládání, rozhrnutí a 

hutnění materiálu, 
srovnání povrchu 

3 

5.2 Provádění konstrukcí „bílé vany“ 

Tab. E.11 Personální obsazení – provádění konstrukcí „bílé vany“ 

Pracovní zařazení Kvalifikace Úkol Osob 

Betonář (vedoucí 
pracovní čety) 

S nejvyšším 
vzděláním, proškolen a 

poučen 

Koordinace prací 
tesařských, 

armovacích a 
betonářských 

1 

Tesař 
Vyučení v oboru tesař, 

s praxí, proškolen a 
poučen 

Sestavení, montáž a 
demontáž bednění 

1 

Železář 
Vyučen s praxí, 

proškolen a poučen (2 
svářečský průkaz) 

Armovací práce – 
osazování, vázání, 
svařování a úprava 

výztuží 

6 

Železář (pomocný, 
najatý brigádník) 

Vyučen s praxi, 
proškolen a poučen 

Armovací práce – 
osazování, vázání, 

úprava výztuží 
3 

Elektrikář/montér 
Vyučen s praxi, 

proškolen a poučen 
Montáž uzemnění 1 

Stavební 
dělník/montér 

Proškolen a poučen 
Osazování 

systémových prvků – 
injektáže, těsnící pásy 

2 
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Betonář 
Vyučen s praxí, 

proškolen a poučen 

Provádění 
betonářských prací, 

hutnění, rozhrnování, 
urovnávání, 

ošetřování, hlazení 

7 

Obsluha a řidič 
autočerpadla / 

pumpomixu 

Strojní průkaz, řidičský 
průkaz skupiny C, 

proškolen a poučen 

Doprava čerstvých 
betonových směsí 

1 

Řidič nákladního 
automobilu s HR 

Řidičský průkaz 
skupiny C, proškolen a 

poučen 

Manipulace 
s materiálem, přesun 

hmot 
1 

Pomocný dělník Proškolení a poučení 
Staveništní přesun 

hmot, pomocné práce 
1 

 
Pozn.: Uvažováno nejvyšší množství potřeby pracovníků, tj. při provádění 
základové desky. Všichni tito pracovníci však nebudou na pracovišti zároveň 
(podrobné znázornění viz harmonogram). 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1 Velké stroje 

- 1x čerpadlem s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24, 
ROCKSCHEIBER, maximální objem dopravovaného betonu na stavbu 4,5 m3 

- autodomíchávače SCHWING STETTER řady LIGHT LINE, AM 7 C, o 
jmenovitém objemu betonu 7 m3, příp. objemu 8 a 9 m3 dle aktuální dostupnosti 
- 1x nákladní automobil Iveco Eurocargo 100E18 s třístranným sklápěčem 
- 1x nákladní automobil MAN TGX 18.480 4X2 BLS s jeřábovou hydraulickou 
rukou 
- 1x autočerpadlo betonu PUTZMEISTER M 46-5 
- 1x nákladní automobil MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 
- 1x nákladní automobil Iveco Daily 60C15 s hydraulickou rukou HIAB 033 T 
- 1x dodávkový vůz Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 L2H2 

6.2 Malé stroje (neelekrické) 

- 1x vibrační pěch WEBER MT SRV 620 
- 2x vibrační deska WEBER MT CR1 
- 2x hladička betonu Wacker Neuson CT 36 – 5A 
- 1x plovoucí vibrační lišta VT35, profil 1,2 m 
- 1x plovoucí vibrační lišta VT35, profil 3,0 m 
- 1x benzínová motorová pila Patriot 4010 včetně paliva 
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6.3 Elektrické stroje a nářadí 

- 1x svařovací ruční extrudér LEISTER FUSION 3C 
- 1x svářečka Güde GE 185F trafo 
- 1x mechanický ponorný vibrátor DYNAPAC AT 39 
- 1x kompaktní kotoučová pila Narex EPK 16 D („mafl“) 
- 1x úhlová bruska Narex EBU 15-16 
- 1x vrtačka příklepová Narex EVP 13 E-2H3 včetně sady vrátků do betonu, 
dřeva a oceli 
-1x myčka tlaková Karcher K5 Premium Full Control 
- 1x ohýbačka betonářské oceli SIMA DBR 32 
- 1x průmyslový vysavač MAC 503 
- 2x vazač armovací oceli MAX RB398 
 

Podrobná specifikace velkých, malých a elektrických strojů a nářadí je 
uvedena v kapitole G. Návrh strojních sestav. 

6.4 Drobné nářadí a pracovní pomůcky 

- 4x lopata 
- 1x krumpáč 
- 1x palice 
- 5x kotouč 
- 1x rýč 
- 1x sekera 
- 5x kladivo 
- 2x ruční pila na dřevo 
- balení tužek 
- 3x hliníkový žebřík délky cca 3,0 m 
- 5x kleště štípací a vázací 
- 2x pákové nůžky na ocelové pruty 
- 4x štětka 
- 1x hadice zahradní 50 + 25 m včetně rozprašovače 
- 3x konev 
- 4x koště 
- 3x hrablo na beton 
- 6x zednická lžíce 
- 4x dřevěné hladítko 
- 3x ocelové hrábě 
- 4x vodováha 
- strhávací latě 
- 2x ruční pěch (pro zhutnění betonu konzistence S1) 
- 2x nášlapné boty pro hlazení betonu 
- 2x dočasná přechodová hliníková lávka pro výkop SafeBridge, délka 3 a 6 m 
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Obr. E.6.4 dočasná přechodová hliníková lávka pro výkop SafeBridge, zdroj: [65] 
 

 

6.5 Měřící pomůcky 

- 2x olovnice 
- 4x metr svinovací nebo skládací 
- 2x pásmo 50 m 
- 1x totální stanice TOPCON OS 103 
- 1x odrazný hranol pro totální stanici 
- 1x hliníkový stativ pro totální stanici 
- 1x stavební provázek dl. 100 m 

6.6 OOPP 

Každý pracovník musí mít a v případě potřeby použít: 
- pracovní rukavice 
- pracovní oděv 
- pracovní obuv 
- helmu 
- ochranné brýle 
- reflexní vestu 
- ochranné pracovní klapky na uši 

7. Technologický postup 

7.1 Obecné informace pro procesy betonáže 

7.1.1 Ošetřování betonu 

Po dokončení všech betonáží bude probíhat ošetřování betonu. Beton 
bude zkrápěn tak, aby nedošlo k vyplavování jeho částic, přičemž bude před 
zkrápěním provedeno zakrytí všech betonovaných konstrukcí navlhčenou 
geotextilií. Teplota vody v tom případě musí přibližně odpovídat teplotě povrchu 
betonu. V případě nízkých teplot bude konstrukce navíc překryta rohožemi. 
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Dobu ošetřování betonu stanovuji dle ČSN EN 13 670, tabulka F.2, která 
je funkcí teploty povrchu betonu a vývoje jeho pevnosti. Stanovuji tedy 7 dnů 
pro konstrukce z vodotěsného betonu, tj. konstrukce bílé vany a 4 dny pro 
ostatní konstrukce (tj. základové pasy ze ztraceného bednění a podkladní 
betony). Tento čas byl konzultován se statikem a schválen. 

7.1.2 Odbednění konstrukcí (technologické přestávky) 

Určení doby potřebné pro tvrdnutí betonu před provedením odbednění 
pro hodnotu 70% konečné pevnosti (nosné části základových konstrukcí) 
 
a) postup pro výpočet: 
- předpokládáme laboratorní podmínky t = 20°C 
 
1. Výpočet potřebného času d pro laboratorní podmínky, odvozením ze vzorce 
Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d) [MPa], kde: 
   Rbd – požadovaná pevnost betonu v tlaku v čase d [MPa] 
   Rb28d – pevnost betonu v tlaku 28 dnů po betonáži [MPa] 
   d – čas odbedňování [dnů] 
 
2. Výpočet průměrné denní teploty v období betonáže tprům 

���ů� = ��:

���:

� � ∗ ���:

 
�

[°C]  

 
3. Faktor upravující vzorec pro danou teplotu prostředí 
f = �t + 10� ∗ d [°C ∗ dnů] 
   d – čas odbednění [dnů] 
   t – předpokládaná teplota prostředí [°C] 
 
b) známe: 
- konstrukce z betonu pevnostní třídy C 25/30; tedy Rb28d = 30 Mpa 
- teplota při laboratorních podmínkách t = 20°C 
- čas betonáže: uvažujeme 1. červen 
- potřebná pevnost po odbednění konstrukce = 70 % Rb28d; tj. Rbd = 21 Mpa 
 
c) výpočet: 
Rbd = Rb28d * (0,28 + 0,5 log d) 

1.  = 10

!"#
!"�$#

% 
,�$


,' = 10
��

% 
,�$


,' = 6,92 dnů = cca 7 dnů 
 

2. ���ů� = ��:

���:

� �∗ ���:

 
�

=  ./��0� �∗ .1 
�

=  18 °C [zdroj 37] 

 
3. Laboratorní podmínky: 
f = �t + 10� ∗ d =  �20 + 10� ∗  7 =  210 °C ∗ dnů 
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Skutečné podmínky: 

f = �t + 10� ∗ d =  d =  
f

�t + 10�
=

210
18 + 10

= 7,5 dnů = 445 6 78ů 

 
Pokud chceme dosáhnout 70% pevnosti betonu v době odbednění, je 

nutné odbednit po 8 dnech od betonáže. Čas byl konzultován se statikem a 
schválen. 

Tato doba bude použita pro odbednění konstrukcí bílé vany 
z vodotěsného betonu, tj. pro 2., 4., 7. a 8. fázi betonáže. Pouze bednění pro 
zastropení šachet bude ponecháno po dobu 28 dnů.  

Pro ostatní konstrukce, tj. podkladní betony a základové pásy ze 
ztraceného bednění (zde jsou pouze malé dílčí části bednění), postačí 2 dny. 
Tento čas byl rovněž konzultován se statikem a schválen jako vyhovující. 

7.2 Bednění a betonáž podkladního betonu – 1. fáze betonáže 

Tento postup je vztažen k příloze č. 6. Schéma betonáže – 1. fáze. 
Po začištění výkopů začneme provádět práce na zhotovení bednění 

podkladního betonu v oblasti budoucích základových pasů na terasách (pouze 
tam, kde je třeba, viz výše zmíněná příloha). Tam, kde není bednění 
provedeno, se nachází okraje výkopů, a tudíž nahrazují bednění. 

Bednění bude zhotoveno ručně z fošen 50/100 mm, resp. 50/160 mm 
v oblasti základových spár pro základové pasy na terasách ve zvýšené poloze. 
Jejich poloha bude zajištěna dřevěnými kolíky 80/80 mm příslušné délky. 
Spojení prvků bude řešeno pomocí hřebíků. Části bednění, které budou ve 
styku s betonem, budou opatřeny odbedňovacím přípravkem. 

Po zhotovení bednění bude probíhat betonáž podkladních betonů o 
mocnosti 100 mm, které jsou navrhnuty pevnostní třídy C 16/20, konzistence 
S3. Celkový potřebný objem betonu pro tuto fázi je (vč. rezervy 3%) 25,80 m3. 
Pro sekundární dopravu tedy bude použito čerpadlo s domíchávačem 
SCHWING STETTER FBP 24, ROCKSCHIEBER o maximálním dopravovaném 
objemu betonu na stavbu 4,5 m3. To na staveniště dopraví první várku betonu a 
dále bude postupně doplněno autodomíchávači SCHWING STETTER řady 
LIGHT LINE, AM 7 C o jmenovitém objemu 7 m3. Technické informace strojů 
jsou podrobněji popsány v kapitole G. Návrh strojních sestav. 

Schémata pozic strojů, dosahů, bednění apod. jsou vyznačeny v příloze 
č. 6. Schéma betonáže – 1. fáze. 

Beton tedy bude dopravován potrubím o průměru 100 mm. Ukládání 
betonu nesmí překročit výšku 1,5 m. Beton bude postupně hutněn ponorným 
vibrátorem a povrch urovnán vibrační latí délky 1,2 m, v místech pro lať 
nepřístupných pomocí ručního hladítka. 

Po dokončení betonáže bude probíhat ošetřování betonu a technologická 
přestávka. To je stanoveno v bodě 7.1 Obecné informace pro procesy 
betonáže. 
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Obr. E.7.2.2 Distanční tělísko DP motýlek 35/40/50 s drátem, zdroj: [16] 
 

 

 

Obr. E.7.2.1 Distanční had z vláknobetonu zahnutý bez výstupků FBS 100/35, zdroj: [16] 
 

7.3 Šachtová dna – 2. fáze betonáže 

Tento postup je vztažen k příloze č. 7. Schéma betonáže – 2. a 3. fáze. 
Nejdříve pro dna šachet, která budou provedena na podkladním betonu, 

zhotovíme armování, které bude provedeno dle prováděcí dokumentace, 
výkresu č. D.1.2.11 Základové konstrukce – výkres výztuže. 

Jedná se o část konstrukce, která je navržena jako tzv. „bílá vana“, 
provedena z vodotěsného betonu. Pro tyto konstrukce je v prováděcí 
dokumentaci předepsáno krytí výztuže tl. 35 mm.  

Krytí bude zajištěno uložením distančních prvků, které budou výhradně 
z vláknobetonu (předepsáno projektantem). Pro zajištění distance mezi 
vodorovnými výztužemi a spodním lícem konstrukce použijeme tzv. distanční 
hady z vláknobetonu, typ FBS 100/35, esovitě zahnuté, bez výstupků. 

Pro svislé konstrukce, a příp. v místech, kde nebude možné 
z prostorových důvodů použít distanční hady, budou použita bodová tělíska 
typu DP motýlek 35/40/50 s drátem, jejichž natočením získáme potřebnou 
velikost krytí 35 mm. 

Tělíska se přiváží drátkem, který je jejich součástí, v místech křížení 
výztuží. Vzdálenost distančních prvků bude zvolena tak, aby nedocházelo 
k prohýbání armování a bylo zajištěno navržené krytí všech výztuží od vnějšího 
líce konstrukce. Výztuže budou v příslušných místech mezi sebou svázány 
vázacím drátem pomocí elektrické vazačky, příp. ručně, či svařeny. 



135 
 

 

 
Obr. E.7.2.3 Schémata uložení těsnícího profilu LESCHUPLAST KAB 125, zdroj: [17] 

 

 K armování je dále nutné provést upevnění těsnících profilů 
z termoplastu LESCHUPLAST KAB 125, které budou vloženy do středu 
pracovních spár a ukotveny dle následujících schémat. Svislá poloha bude 
zajištěna pomocí montážních třmínků ve vzdálenosti cca 0,5 m, provedených 
ohnutím vázacího drátu průměru 4,0 mm přibližně podle schématu na obrázku. 
Spojení konců těsnících pásů bude provedeno tupým svarem pomocí 
svařovacího ručního extrudéru LEISTER FUSION 3C, přičemž pásek 
z bobtnavé gumy lze dočasně vyndat a po svaření zasunout zpět do vyčištěné 
drážky. Osazení musí být provedeno tak, aby spodní líc profilu byl cca 30 mm, 
max. 50 mm pod horním lícem pracovní spáry. 
 

Dále provedeme osazení dřevěného bednění, jehož schéma je rovněž 
uvedeno v příloze č. 7. Schéma betonáže – 2. a 3. fáze. Spoje prvků budou 
řešeny pomocí hřebíků, příp. vrutů. 

Po dokončení bednění u šachet Š1 – Š5 lze přistoupit k betonáži. Objem 
betonu pro dna šachet je 2,88 m3. Pro primární i sekundární dopravu bude 
použito čerpadlo s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24, 
ROCKSCHIEBER o maximálním dopravním objemu betonu na stavbu 4,5 m3. 
Technické informace stroje jsou podrobněji popsány v kapitole G. Návrh 
strojních sestav. 
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Obr. E.7.3.1 Tvárnice ztraceného bednění BEST, zdroj: [27] 
 

Beton bude dopravován potrubím o průměru 100 mm. Ukládání betonu 
nesmí překročit výšku 1,5 m.  

Beton bude postupně hutněn ponorným vibrátorem a povrch vyhlazen 
vibrační lištou délky 1,2 m, případně ručně hladítkem. 

Po dokončení betonáže bude probíhat ošetřování betonu a technologická 
přestávka. To je rovněž stanoveno v bodě 7.1 Obecné informace pro procesy 
betonáže. 

7.4 Ztracené bednění a jeho betonáž – 3. fáze betonáže 

Tento postup je vztažen k příloze č. 7. Schéma betonáže – 2. a 3. fáze. 
Základové pasy v oblasti teras jsou navrženy z tvárnic ztraceného 

bednění. Předpokládáme, že podklad provedený z podkladního betonu bude 
dostatečně rovný a proto budeme tvárnice ukládat nasucho. Kdyby tomu tak ale 
nebylo, museli bychom je ukládat do lože ze zavlhlého betonu s kamenivem 
malé frakce (např. 0-4 mm). Tento beton by byl míchán na staveništi (potřeba 
míchačky či ručního míchadla). 

Nejdříve geodet provede vytyčení a vyznačení polohy všech základových 
pasů. 

Tvárnice jsou od výrobce BEST, o rozměrech 250x500x400 mm (pro 1., 
2. a 4. vrstvu) a 200x500x400 mm (pro 3. vrstvu zdiva). 

Založení 1. vrstvy tvárnic ztraceného bednění je nutné začít na koncích 
základových pasů. Svislé styky tvárnic jsou řešeny pomocí pera a drážky. Je 
nutné hlídat vzdálenosti jednotlivých stěn, ale i jejich úhlopříčné vzdálenosti tak, 
aby byla dodržena jejich správná poloha a pravoúhlost. 

Tvárnice se zároveň musí ukládat na převazbu, která je minimálně ¼ 
šířky tvárnice, tedy 125 mm, nejlépe však ½, tedy 250 mm. 
 V místech prostupů pro potrubí je nutné provést vyříznutí části tvarovek 
pomocí úhlové brusky a před betonáží osadit bednící rám provedený z prken a 
hřebíků, což je schematicky naznačeno v příloze č. 7. Schéma betonáže – 2. a 
3. fáze. 
 Do každé ložné spáry (kromě spáry na podkladním betonu) vložíme 4 
vodorovné pruty Ø 10 mm, přesah prutů cca 150 mm. Postupně provedeme 
osazení všech tvárnic, celkem tedy 4 vrstvy. 
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Obr. E.7.3.2 Příklad schématu provedení ztraceného bednění, zdroj: [15] 
 

Dále je možné přistoupit k betonáži. Objem betonu pro tuto konstrukci byl 
stanoven podle podkladů výrobce těchto tvárnic BEST na 24,67 m3 (bez 
rezervy). Pro sekundární dopravu bude použito rovněž čerpadlo 
s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24, ROCKSCHIEBER o 
maximálním dopravovaném objemu betonu na stavbu 4,5 m3. To na staveniště 
dopraví prvních 4,5 m3 betonu a dále bude postupně doplněno třemi 
autodomíchávači SCHWING STETTER řady LIGHT LINE, AM 7 C o 
jmenovitém objemu 7 m3. Technické informace strojů jsou rovněž podrobněji 
popsány v kapitole G. Návrh strojních sestav. 

Beton bude dopravován potrubím o průměru 100 mm. Ukládání betonu 
nesmí překročit výšku 1,5 m.  

Zároveň během betonáže vložíme svislé pruty Ø 10 mm tak, aby bylo 
jejich množství cca 6 ks na běžný metr základu a tyto pruty vyčnívaly cca 300 
mm nad horní okraj bednění (kromě základového pasu procházejícího podél 
objektu pod budoucí konstrukcí bílé vany, kam vložíme pruty tvaru L, jejichž 
poloha, dimenze a rozměry jsou dány v prováděcí dokumentaci, výkresem č. 
D.1.2.11 Základové konstrukce – výkres výztuže). 

 

Beton bude postupně hutněn ponorným vibrátorem a povrch ručně 
urovnán hladítkem, měl by však být ponechán s nerovnostmi pro lepší spojení 
s navazující stěnovou konstrukcí. 

Po dokončení betonáže bude probíhat ošetřování betonu a technologická 
přestávka. To je stanoveno v bodě 7.1 Obecné informace pro procesy 
betonáže. 

7.5 Bednění a betonáž stěn šachet – 4. fáze betonáže 

Tento postup je vztažen k příloze č. 8. Schéma betonáže – 4. fáze a 
schéma bednění šachet. 

Nejdříve provedeme montáž bednění na vnitřní líc šachet, které je 
provedeno z vodovzdorné překližky a řeziva. Přitom musíme provést vyříznutí 
otvorů v plášti z vodovzdorných překližek pro procházející potrubí kanalizace. 
V oblasti průchodů budou již osazeny systémové prostupové kanalizační 
tvarovky typu B, DN 250 mm, délky 300 mm, s integrovanou těsnící manžetou 
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Obr. E.7.4.1 Sytémová prostupová tvarovka KRASO - typ B, zdroj: [18] 
 

(Německý výrobce KRASO). Otvory je nutno provést co nejpřesněji z toho 
důvodu, aby mezi bedněním a tvarovkami nedošlo k protékání betonu, popř. je 
nutné mezery utěsnit.  

Dále je nutné provést ukotvení bednění k podkladu pomocí ocelových 
perforovaných L – úhelníků, vrutů a hmoždinek tak, aby při betonáži nedošlo 
k posunutí bednění. 

Poté provedeme osazení armování, které bude provedeno dle prováděcí 
dokumentace, výkresu č. D.1.2.11 Základové konstrukce – výkres výztuže. 
Armování bude provedeno obdobně, jako pro šachtová dna, tzn. podle bodu 7.3 
Šachtová dna – 2. fáze betonáže. 
 Dále do všech pracovních spár musíme vložit injektážní hadičky. Ty 
budou osazeny pro možnost dodatečného zainjektování v případě netěsnosti 
spár během provozu objektu. 

Hadičky je tedy nutné v této fázi osadit v oblasti pracovních spár mezi 
šachtovými dny a stěnami šachet, kde je již provedeno osazení těsnících profilů 
LESCHUPLAST KAB 125. Hadičky musí být osazeny vždy min. 80 mm od 
vnitřního líce konstrukce bílé vany, tzn. vždy do oblasti mezi těsnícími pásy a 
vnitřním lícem konstrukce. Budou použity injektážní hadičky MIRRA 12/6. 
Montují se na zatvrdlý betonový povrch, který je zbaven mechanických nečistot. 
Hadička musí být bezpečně upevněna k podkladu příchytkami po cca 15 - 20 
cm tak, aby nedošlo během betonáže k jejímu pohybu. Jednotlivé úseky 
hadičky by neměly být delší než 8-10 m. Na konce injektážní hadičky se osadí 
pakry VPIH M8 (tlakové koncovky, kterými se provádí vhánění injektážní hmoty) 
a ty se pak přibijí hřebíky na vnitřní líc bednění do příslušné výšky – viz 
schémata v příloze č. 8. Schéma betonáže – 4. fáze a schéma bednění šachet. 
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Obr. E.7.4.2 Prvky pro injektáž pracovních spár, zleva: injektážní hadička IH 12/6, 
plechová příchytka, tlaková koncovka Paker WPIH M8  zdroj: [19] 
 

 
Obr. E.7.4.3 Sestavení prvků na konci injektážní hadičky, zdroj: [19] 

 
V rohu a při přechodu z horizontální do vertikální roviny je nutné dát 

pozor na zalomení hadičky. Při ukončení jednoho úseku hadičky je nutné 
nainstalovat další úsek tak, aby se hadičky překrývaly v pracovní spáře  
min. o 5-8 cm. 
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Obr. E.7.4.4 Příklad osazení injektáže v pracovní spáře, zdroj: [19] 

 

Na horním líci armování je nutné opět doplnit těsnící profily 
LESCHUPLAST KAB 125 dle postupu v bodě 7.3 Šachtová dna – 2. fáze 
betonáže. 

Dále provedeme osazení dřevěného bednění vnějšího líce konstrukce, 
jehož schéma je rovněž uvedeno v příloze č. 8. Schéma betonáže – 4. fáze a 
schéma bednění šachet. Spoje prvků budou řešeny pomocí hřebíků, příp. vrutů. 
Spodní okraj bednění připevníme k podkladu obdobně, jako u vnitřního líce. 

Po dokončení bednění u šachet Š1 – Š3 lze přistoupit k betonáži. Objem 
betonu pro stěny těchto tří šachet je 5,04 m3. Pro primární dopravu tedy bude 
použit autodomíchávač a pro sekundární dopravu čerpadlo s domíchávačem 
SCHWING STETTER FBP 24, ROCKSCHIEBER. 

Schémata pozic strojů, dosahů, bednění apod. jsou vyznačeny rovněž  
v příloze č. 8. Schéma betonáže – 4. fáze a schéma bednění šachet. 

Beton tedy bude dopravován potrubím o průměru 100 mm. Ukládání 
betonu musí být prováděno z výšky max. 1,5 m. Beton bude postupně hutněn 
ponorným vibrátorem a povrch ručně urovnán hladítkem. 

Přístup pracovníků ke dvěma nejvyšším šachtám bude zajištěn uložením 
přechodové hliníkové lávky délky 3,0 m, s oboustranným zábradlím výšky  
1,1 m, na okraj bednění a výkopu, dále zakrytím otvoru v šachtě deskou 
z vodovzdorné překližky a jejím připevněním k bednění. 
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Obr. E.7.5.1 Schéma provedení převazby tepelné izolace na stěnách šachty (nejhlubší 
šachta, západní pohled), zdroj: [autor bakalářské práce, v software Archicad 19] 

Po dokončení betonáže bude probíhat ošetřování betonu a technologická 
přestávka. To je stanoveno v bodě 7.1 Obecné informace pro procesy 
betonáže. 

7.6 Montáž tepelné izolace na stěny šachet 

 Po zmíněné 8-mi denní technologické přestávce a případném očištění 
stěn šachet, provedeme montáž tepelné izolace na vnější líc těchto stěn (tato 
doba byla schválena statikem).  

Pro zateplení bude použit extrudovaný polystyren ISOVER STYRODUR 
2 800 C, TL. 100 MM. Desky mají rozměr 1250x600 mm.  

Jednotlivé desky budou k podkladu připevněny polyuretanovým lepidlem 
PUK, které je k tomuto účelu určeno. Lepidlo se štětcem aplikuje na vnější líc 
železobetonové konstrukce stěn šachet (pouze v tenké vrstvě) a průběžně se 
na něj nalepí desky polystyrenu (montáž desek ihned po nanesení lepidla na 
danou část konstrukce). 

Je nutné dodržet převazby mezi deskami. Ty jsou naznačeny na 
následujícím schématu (schéma provedeno na západní stěně nejhlubší šachty). 

 U šachet pro čerpací jímky budou desky nalepeny pouze po obvodu 
šachtového dna. Stěny těchto šachet budou provedeny zároveň s deskou bílé 
vany (při 7. a 8. fázi betonáže). Schéma je naznačeno v příloze č. 9 Schéma 
betonáže – 5. a 6. fáze včetně bednění a schéma zemnění, vlevo dole. 
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7.7 Zasypání výkopů 

 Po provedené montáži tepelných izolací šachet je možné přejít 
k provedení zásypů pracovních prostorů okolo všech šachet, tj. Š1 - Š5 a 
mezery podél základového pasu pod budoucí základovou deskou bílé vany. 
 Prostory budou zasypány zbylou zeminou, která je uložena v prostoru 
stavební jámy (zbylá zemina po zasypání rýh kanalizace). Zasypání bude 
prováděno po vrstvách max. 200 mm, které budou postupně důkladně hutněny. 
V těchto prostorách, kde není dostatek prostoru pro použití vibrační desky, 
bude pro hutnění použit vibrační pěch („žába“). Po zasypání výkopů bude dále 
celý povrch stavební jámy, na které bude proveden podkladní beton (plocha 
vyznačena v příloze č. 9 Schéma betonáže – 5. a 6. fáze včetně bednění a 
schéma zemnění), důkladně zhutněn a v případě drobných nerovností, které 
mohly vzniknout v průběhu prací, srovnán. Hutnění bude prováděno především 
vibrační deskou a v méně přístupných místech vibračním pěchem. 

7.8 Podkladní beton – 5. a 6. fáze betonáže 

 Po důkladném srovnání a zhutnění povrchu základové spáry pod 
deskovou částí bílé vany, bude proveden podkladní beton. Nejdříve provedeme 
montáž bednění (schéma bednění, zemnění a betonáže viz příloha č. 9 
Schéma betonáže – 5. a 6. fáze včetně bednění a schéma zemnění). 
 Bednění bude provedeno z kolíků zatlučených do země pomocí palice, o 
které budou opřena prkna (připevněna hřebíky, příp. vruty). Plochy bednění, 
které budou ve styku s betonem, budou opatřeny odbedňovacím přípravkem. 
Toto bednění bude provedeno v místech změn výškových úrovní a dále bude 
vloženo a ukotveno prkno tl. 25 mm v místě budoucí dilatační spáry objektu 
z důvodu potřeby tuto konstrukci rozdělit. V místech, kde není bednění 
naznačeno, bude jeho funkci plnit svah stavební jámy, resp. základový pas ze 
ztraceného bednění, nebo v oblasti šachet pro čerpací jímky extrudovaný 
polystyren. V místech, kudy bude procházet tzv. obvodový zemnič, který je 
popsán dále, je nutné udělat v bednění mezi výškovými úrovněmi desky výřezy 
pro protažení zemnícího pásku. 
 Dále je nutné provést uložení uzemnění objektu. Podrobné řešení 
hromosvodu a uzemnění však není účelem této bakalářské práce a nebyly 
k němu poskytnuty dostatečné podklady. Dále tedy uvádím stručnější 
informace ke způsobu provedení uložení uzemnění v podkladním betonu a 
konstrukci bílé vany, které jsem nastudoval z odborných zdrojů, protože 
nebyly součástí podkladů. Nebude tak ale podrobně obsahem jiných částí 
mé práce, jako je rozpočet a výkaz výměr. 

Na základě informací v normě ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické 
instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - 
Uzemnění a ochranné vodiče, patří konstrukce bílé vany z vodonepropustného 
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Obr. E.7.7.1 Schéma uložení obvodového zemniče na distanční držáky, zdroj: [20] 

betonu mezi konstrukce se zvýšeným zemním odporem a tedy 
s nedostatečným kontaktem zemniče se zemí. 

Z toho důvodu je pro uzemnění objektu navržena kombinace tzv. 
obvodového zemniče, který bude uložen v podkladním betonu a tzv. vodiče 
funkčního ekvipotenciálního pospojení, umístěného v deskové části konstrukce 
bílé vany (ten je zde nutné umístit z důvodu přítomnosti armování, se kterým 
bude vodič pospojován). Obě tyto části budou mezi sebou propojeny přes 
železobetonové stěny konstrukce bílé vany pomocí systémových těsnících 
průchodek a vývodů pro hromosvod.  

Schéma uložení tzv. obvodového zemniče je naznačeno ve výše 
zmíněné příloze č. 9 Schéma betonáže – 5. a 6. fáze včetně bednění a schéma 
zemnění. 

Přesná poloha, způsob jeho uložení, pospojování a další podrobné 
informace by měly být uvedeny v prováděcí dokumentaci (tato část projektu 
však nebyla poskytnuta).  

Uložením obvodového zemniče do vrstvy podkladního betonu bude 
zajištěna odolnost proti korozi a zároveň jeho dostatečný kontakt se zemí 
(podkladní beton nemá výrazný odpor se zeminou). Zemnič bude tedy 
proveden z páskové oceli FeZn 30/4 mm a uložen tak, aby jeho krytí betonem 
na spodním líci bylo alespoň 50 mm, tzn. do středu mocnosti podkladního 
betonu, který má tloušťku 100 mm. Toho bude dosaženo osazením a 
ukotvením na tzv. distanční držáky z pozinkované oceli s pojistkami proti 
uvolnění vodiče. Ty budou ve vhodných vzdálenostech zatlučeny do zeminy 
tak, aby bylo zajištěno zmíněné krytí obvodového zemniče betonem tl. 50 mm. 
Cílem je vytvořit obvodovým zemničem mříže o velikosti ok max. 20 x 20 m. 
V oblasti provedení dilatace podkladního betonu (tj. v místě dilatace objektu) je 
nutné provést rovněž dilataci zemniče, kde bude pro tento účel osazena tzv. 
dilatační propojka. 

 
Po dokončení prací na uložení zemniče a bednění je možné zahájit 

betonáž. Celkově se jedná o 5. a 6. fázi betonáže. 5. fáze zahrnuje betonáž 
vodorovných ploch ve dvou úrovních, 6. fáze dobetonování šikmých přechodů 
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mezi úrovněmi podkladních betonů pod budoucí deskovou částí konstrukce bílé 
vany. 

Pro 5. fázi bude použit podkladní beton třídy pevnosti C 16/20 
konzistence S3 v množství 129,14 m3 betonu včetně rezervy 3%. Rezerva je 
započtena z důvodu možných nepatrných nerovností podkladu. V případě 
dokonalé rovinnosti podkladu nemusí být tato rezerva započítána. 

Beton bude v rámci staveniště dopravován čerpadlem betonu 
PUTZMEISTER M 46-5 a primární doprava betonu bude zajištěna 
autodomíchávači SCHWING STETTER řady LIGHT LINE o vhodném objemu 
betonu (dle dostupnosti na betonárně, tj. 7, 8 či 9 m3). 

Betonáž bude provedena podle přílohy č. 9 Schéma betonáže – 5. a 6. 
fáze včetně bednění a schéma zemnění. Nejdříve se provede betonáž plochy 
úrovně -3,730 až -3,830 m a to postupně od jižního k severnímu okraji. Dále 
bude provedena betonáž plochy úrovně -3,480 až -3,580 m, rovněž od jižního 
k severnímu okraji. Pozice čerpadla betonu je ve výkrese vyznačena polohou č. 
1; pro betonáž severozápadní části první úrovně doporučuji, aby se čerpadlo 
přesunulo na pozici č. 2. Oblast, která není pokryta dosahem čerpadla z 1. 
pozice je však poměrně malá a proto může být betonová směs do této části 
ručně „nahnána“ lopatami či hrably. 

Beton bude postupně důkladně hutněn a povrch urovnáván pomocí 
vibrační lišty. 

Po dokončení betonáže bude probíhat ošetřování betonu a technologická 
přestávka. To je stanoveno v bodě 7.1 Obecné informace pro procesy 
betonáže. 

Po uplynutí přestávky je možné provést demontáž bednění a bude 
pokračovat 6. fáze betonáže. 

Jedná se o betonáž ve sklonu 45°, což klade vyšší nároky na konzistenci 
betonu. Beton je obecně čerpatelný od konzistence betonu S3, která však není 
pro tuto konstrukci vhodná. Bude tedy použit beton konzistence S1 – zavlhlá 
betonová směs. 

Z důvodu obtížnější zpracovatelnosti tohoto betonu, na kterou jsou 
kladeny vyšší časové nároky, bude primární doprava této směsi zajištěna 
nákladním automobilem IVECO EUROCARGO 100E18 s třístranným 
sklápěčem, který směs dopraví na 2 etapy. Celkové množství potřebného 
betonu je 3,69 m3 včetně 3% rezervy. Nejdříve tedy dopraví 2 m3 a poté zbytek. 
Směs bude vysypána v prostoru bývalého sjezdu do stavební jámy na plachtu. 
 Dále beton postupně dopraví pracovníci pomocí kotoučů na místo 
uložení. K tomuto účelu bude mezi okrajem sjezdu a vodorovným povrchem 
podkladního betonu osazena hliníková pochozí lávka. Beton zde bude po 
uložení zhutňován ručními pěchy, příp. paličkou či kladivem a povrch urovnáván 
dřevěným hladítkem. Provádění této části konstrukce bude klást vyšší nároky 
na počet pracovníků (přemístění, ukládání, zhutňování a urovnávání betonu). 
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Obr. E.7.8.1 Vnější těsnící pás dilatační spáry LESCHUPLAST DA320, zdroj: [17] 

Po dokončení betonáže bude opět probíhat ošetřování betonu a 
technologická přestávka. To je stanoveno v bodě 7.1 Obecné informace pro 
procesy betonáže. 

7.9 Deska bílé vany – 7. a 8. fáze betonáže 

 Postup provádění a osazení speciálních prvků bude obdobný jako u 
bodů č. 7.2 a 7.4, proto tyto postupy v následujícím textu znovu detailně 
nepopisuji. 

Již po dokončení 6. fáze betonáže je možné začít s prováděním prací na 
hlavní části základové konstrukce – deskové části bílé vany (je však nutné dát 
pozor na poškození betonu provedeného v této fázi). 

Nejdříve bude provedeno osazení bednění šachet. U šachet revizních je 
provedeno zastropení, proto je nutné provést bednění i ve vodorovné poloze 
(viz schéma bednění v příloze č. 11. Schémata bednění pro 7. a 8. fázi 
betonáže). 

Dále bude prováděno armování, včetně osazení distančních prvků. 
Zároveň bude nutné provést osazení prvků uzemnění, tzv. vodiče funkčního 
ekvipotenciálního pospojení. Přibližné schéma jeho uložení je naznačeno 
v příloze č. 10. Schéma betonáže desky bílé vany – 7. a 8. fáze a příloze č. 11. 
Schémata bednění pro 7. a 8. fázi betonáže. 

Přesná poloha, způsob jeho uložení, pospojování a další podrobné 
informace by měly uvedeny v prováděcí dokumentaci (tato část však nebyla 
poskytnuta). 

Uložení by mělo být takové, aby vodič tvořil uzavřený okruh podél 
vnějších hran budovy a každé 2 metry elektrovodivě spojen s jejím armováním. 
Protože je půdorys velkých rozměrů, je nutné ho uložit tak, aby byla vytvořena 
mříž o maximální velikosti ok 20 x 20 m. Vodič bude posléze přes stěnové 
konstrukce spojen s obvodovým zemničem po vzdálenostech max. 20 m, 
především na rozích budovy. Vodiče tedy budou po obvodu objektu vytaženy 
směrem nahoru v pracovních spárách se stěnovými konstrukcemi (ve výkrese 
č. 10 vždy naproti modrým kruhům (poloha vývodů pro hromosvod 
z podkladního betonu). 

Dále musí být rovněž osazeny těsnící pásy LESCHUPLAST KAB 125 
v pracovních spárách. V oblasti dilatačních spár budou osazeny vnější těsnící 
pásy do dilatačních spár LESCHUPLAST DA 320.  
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Uložení se provede přímo na čistý povrch podkladního betonu. V místech 
spojů se svařuje obdobně jako pás pro pracovní spáry. Pouze bude v tomto 
případě spojován kolmo (seříznutí profilů pod úhlem 45° a následné svaření). 
Pro vytvoření dilatační spáry objektu bude do jejího místa vložena tepelná 
izolace ISOVER STYRODUR 2 800 C tl. 20 mm (pásek výšky 300 mm) a 
vázacím drátkem připevněna k armování tak, aby při betonáži nemohla vyplavat 
na povrch. 
 Dále je nutné rovněž osadit injektážní hadičky v oblasti pracovních spár 
(styk mezi šachtami a prováděnou deskou) obdobným způsobem popsaným 
výše. 
 Na závěr bude prováděno bednění po obvodu celé základové desky. 
Deska je tvořena dvěma úrovněmi, proto je bednění navrženo tak, aby jeho 
obvodová část byla přímo provedena na obě etapy betonáže (před poslední, 8. 
etapou betonáže se pouze doplní bednění v oblasti výškového skoku). 
 Plášť bednění je proveden z vodovzdorné překližky, která je zajištěna 
soustavou vzpěr a rozpěr (viz výkres č. 11). V místě čtvrtkruhového tvaru 
základové desky bude tento tvar vytvořen osazením bednění, předvyrobeného 
dle schématu v příloze č. 11 truhlářem mimo staveniště. Prvek bude poté 
osazen a přikotven ocelovými úhelníky a hmoždinkami do podkladního betonu. 
 Povrchy bednění, které budou ve styku s betonem, se opatří 
odbedňovacím přípravkem. 
 

Betonáž 
 Po uložení armování, uzemnění, systémových prvků, tepelné izolace a 
bednění (kromě části bednění v oblasti změny výškové úrovně desky) je možné 
začít s betonáží, příp. je možné uložení prvků v oblasti 8. fáze betonáže 
provádět i déle, během technologické přestávky po 7. fázi betonáže. 
 Pro 7. fázi bude použito 177,35 m3 betonové směsi. Její primární 
doprava bude zajištěna autodomíchávači SCHWING STETTER řady LIGHT 
LINE o vhodném objemu betonu (dle dostupnosti na betonárně, tj. 7, 8 či 9 m3) 
a sekundární doprava čerpadlem betonu PUTZMEISTER M 46-5. 

Betonáž bude provedena podle přílohy č. 10 Schéma betonáže desky 
bílé vany – 7. a 8. fáze, kde je naznačena i poloha a dosah autočerpadla. Pro 
betonáž severozápadní části rovněž doporučuji, aby se čerpadlo přesunulo na 
pozici č. 2. Oblast, která není pokryta dosahem čerpadla z 1. pozice je však 
poměrně malá a proto může být betonová směs do této části ručně „nahnána“ 
lopatami či hrably. 

Beton bude při ukládání postupně důkladně hutněn ponorným vibrátorem 
a povrch urovnáván pomocí vibrační lišty. 

Během betonáže i po ní je opět nutné provádět ošetřování betonu. 
Způsob ošetřování bude obdobný, jako v bodě č. 7.1 Bednění a betonáž 
podkladního betonu – 1. fáze betonáže. 

Po 2 dnech od betonáže bude provedena montáž bednění (včetně 
nanesení odbedňovacího přípravku) v oblasti změny výškových úrovní desky 
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Obr. E.7.8.1 Nášlapné boty pro hlazení betonu, zdroj: [28] 

podle schématu v příloze č. 11. V 8. fázi bude použito 245,18 m3 betonové 
směsi a její doprava bude obdobná jako u fáze 7. Postup bude obdobný jako 
v 7. fázi s tím rozdílem, že povrch této konstrukce je nutné upravit pomocí 
strojních hladiček.  

V době zavadnutí betonu do takové míry, kdy na jeho povrchu při chůzi 
pracovníků v tzv. nášlapných botách pro hlazení betonu nebudou vznikat stopy, 
provedeme strojní hlazení betonu pomocí hladiček betonu Wacker Neuson CT 
36 – 5A. 

 

Po uhlazení bude probíhat ošetřování betonu a technologická přestávka. 
To je stanoveno v bodě 7.1 Obecné informace pro procesy betonáže. 

Po uplynutí technologické přestávky je možné provést odstranění 
veškerého bednění, kromě bednění v oblasti zastropení šachet, které je možné 
odstranit až po 28 dnech od jeho betonáže. Odstranění bude provedeno tak, 
aby nedošlo k odlamování okrajů betonové konstrukce. Tímto bude etapa 
provádění základových konstrukcí ukončena a je možno přejít k provádění 
svislých konstrukcí. 

Součástí základové konstrukce bude v pozdějších etapách provedení 
vyfrézování povrchu betonu v oblasti dilatačních spár na podlahách v podzemní 
garáži (pás šířky 220 mm), do kterého bude vložen přejezdový dilatační profil. 
Tato část se zde však neřeší – bude provedena ve fázi zhotovení podlah. 

8. Jakost a kvalita 

Podrobný kontrolní a zkušební plán pro etapu zakládání je zpracován 
v kapitole J. Kontrolní a zkušební plán pro provádění základových konstrukcí. 

8.1 Vstupní kontrola 

 Před započetím etapy zakládání objektu je nutné zkontrolovat úplnost a 
správnost projektové dokumentace a dalších potřebných dokumentů, jako např. 
stavebního povolení. Především je nutné ověřit, zda je součástí projektové 
dokumentace kompletní část pro provádění základových konstrukcí. Je také 
nutné zkontrolovat stav pozemku a stav přístupových a příjezdových cest, aby 
bylo na staveniště možné dopravit navržené strojní sestavy, stavební materiály 
apod.  
 Dále se musí provést kontrola provedených prací v předchozích etapách, 
tzn. v našem případě etapě zemních prací včetně provedené kanalizace. 
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Předmětem bude především ověření přesnosti, správnosti a kvality 
provedených zemních prací, včetně svahování. Zkontroluje se, zda je 
základová spára dostatečně rovinná, začištěná a příp. nezamrzlá či 
nerozbředlá. Maximální povolená nepřesnost je stanovena v kontrolním a 
zkušebním plánu, viz dále. 

Zkontroluje se i poloha osazení systémových tvarovek kanalizace. Při 
zjištění jakýchkoli závad je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka 
pracovní čety provádějící zemní práce a tyto závady odpovídajícím způsobem 
odstranit. 

Musí být také zkontrolovány veškeré dodávané materiály – tzn. jejich 
kvalita, kvantita apod. 

Na závěr se výsledky kontroly řádně zapíší do stavebního deníku a 
kontrolního a zkušebního plánu. 

8.2 Mezioperační kontrola 

 Během výstavby je potřebné průběžně kontrolovat klimatické podmínky, 
stav a způsobilost strojů, pracovních pomůcek a pracovníků a veškeré 
prováděné práce. 
 Z hlediska vytyčování je nutné provádět kontrolu vytyčení a vyznačení 
zaměřovaných poloh konstrukcí.  
 Po dodání jednotlivých materiálů se bude kontrolovat správnost dle 
specifikace a dodané množství dle DL. 
 Při provádění bednění, armování, osazování systémových a dalších 
prvků a betonáži je nutné průběžně kontrolovat přesnost a správnost osazení a 
provádění prací dle technologického předpisu, příp. technologických postupů 
výrobců jednotlivých materiálů. Při armování bude dále kontrolováno provedení 
svarů a vázaných spojů, tloušťka krycí vrstvy v závislosti na poloze distančních 
prvků a správnost armování dle projektové dokumentace. 

Práce se musí provádět tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob 
pracujících na staveništi, ani zdraví třetí osoby. To bude mimo jiné zajištěno 
kontrolou používání pracovních a ochranných pomůcek a oděvů a také 
kontrolou označení staveniště, jeho oplocení a umístění výstražných tabulek a 
značek. 
 Nedílnou součástí kontrol bude také kontrola průběžného zapisování 
údajů do stavebního deníku. 
 Výsledky všech těchto kontrol musí být ve uvedeny v kontrolním a 
zkušebním plánu. 

8.3 Výstupní kontrola 

Předmětem závěrečné kontroly bude ověření přesnosti, správnosti a 
kvality provedených základových konstrukcí. Musí se zkontrolovat, zda jsou 
základové konstrukce provedeny kvalitně, přesně, bez vystupující výztuže, 
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nevybetonovaných ploch, kaveren, prasklin apod. Při tom se bude kontrolovat 
kvalita a rovinnost povrchů. Maximální povolená odchylka v přesnosti povrchu 
je stanovena hodnotou ± 5 mm / 2 m. Při zjištění jakýchkoli závad je nutné tyto 
závady odpovídajícím způsobem odstranit. 

Pokud bude požadována, bude provedena také pevnostní zkouška 
betonu. 

Výsledky kontroly se opět zapíší do kontrolního a zkušebního plánu. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

V průběhu provádění prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
související s bezpečností a ochranou zdraví osob. Jedná se o: 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 
 
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, 
 
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 
Sb., 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 



150 
 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, 
 
Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky, 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, 
 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů. 
 

Všechny osoby pracující na staveništi se seznámí s možnými riziky, které 
mohou na staveništi vzniknout v průběhu prací na spodní stavbě.  

Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci před první pracovní směnou. Zaměstnance seznámí s riziky na 
staveništi stavbyvedoucí. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 
poučeni. Všechny protokoly je nutné uschovat. 

Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště seznámeny s 
riziky na pracovišti a vybaveny ochrannými pomůckami (reflexní vesta, 
ochranná helma). 

Podrobnější požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou 
detailně uvedeny v kapitole K. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

10. Ekologie 

Vlivem provádění stavebních prací se nepředpokládá negativní dopad na 
životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady pro ochranu vodních zdrojů 
a ochranu zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Sypké materiály budou 
ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování, tzn. v případě deponií půdy 
kolmo na vrstevnice. 

V okolí staveniště se nachází stromy středního vzrůstu a křoviny, které 
však stavbou nebudou dotčeny. Ke stromům není dovoleno ukládat zeminu, 
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stavební odpad nebo stavební materiál (mj. i v případě stávajících křovin 
v prostoru vedlejšího staveniště). Stávající zeleň na příjezdové trase pro 
dopravu stavební techniky a manipulaci s ní nesmí být dotčena. 

Na prostor staveniště, kam zasahují kořeny ze sousedního pozemku, 
nebude ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště, odpad ze stavební 
výroby apod. 

 
Odpady vzniklé při výstavbě 

Veškeré druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně ze staveniště odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi 
tříděn a ukládán na oddělená místa a předáván k likvidaci. Odpad nebo 
stavební materiál nebude umisťován do prostor mimo staveniště. 

V průběhu výstavby se předpokládá vznik odpadů dle vyhlášky 93/2016 
Sb. o katalogu odpadů. Nakládání s odpadem a jeho likvidace bude zajištěna 
smluvně a bude ji provádět firma, která má pro likvidaci daných odpadů 
příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 

S veškerým vzniklým odpadem musí být nakládáno v souladu s 
ustanovením zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 
 
Přehled odpadů, vzniklých během provádění etapy zemních prací 
Tab. D.12 Tabulka odpadů pro základové konstrukce 

Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Název odpadu 
Způsob 

nakládání 
17 01 01 O Beton 1 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné 

látky 
2 

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

1 

17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými 
látkami 

7 

17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních 
odpadů) obsahující nebezpečné látky 

2 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 1 
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neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

03 01 05 O Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 
dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod 
číslem 03 01 04 

5 

15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
 
Legenda pro nakládání s odpadem: 
 
Kategorie odpadu: 
N – nebezpečný odpad 
O – ostatní odpad 
 
Způsob nakládání: 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné 
k pozdější úpravě (recyklaci). 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady 
obsahující nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v 
případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění 
nebezpečných látek z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné 
osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 

5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 

6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
(skládky ostatního odpadu) 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

 
Nakládání s odpadními vodami ze staveniště je popsáno v kapitole F. 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ, bod 4.2.10 Kanalizace. 
 

Zemina z výkopů, která bude na staveništi dále použita, bude složena na 
ploše vedlejšího staveniště, resp. na deponii v části stavební jámy. Zbylá 
zemina bude nákladními automobily odvezena na skládku zemin do Pískovny 
v Brně Černovicích. 
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1. Informace o objektu 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba ubytovny, Kníničky 
  
Místo stavby:   ulice Rekreační 

Brno – Kníničky 
635 00 

    katastrální území Kníničky, 611905 
dotčené parcely č.: 412, 413/1, 413/2, 3122/1, 3328, 
439/1, 424/1 
sousední parcely č.: 424/1, 415, 3122/3, 3122/2, 
3721, 3330, 3720, 3327 
 

Stavebník (investor): Petr Hirt 
Hybešova 255/17 
602 00 Brno 

1.2 Popis stavby 

Jedná se o záměr investora vybudovat objekt pro rekreační bydlení a 
ubytování. Objekt se nachází v rekreační oblasti v blízkosti Brněnské přehrady 
v městské části Brno – Kníničky. 

Budova bude postavena na pozemcích parcelních čísel 412, 413/1 a 
413/2, které jsou ve vlastnictví investorů, Petra a Renaty Hirtových. Terén je 
v těchto místech velmi mírně svažitý na jihozápad. Výjezd z těchto pozemků je 
proveden stávající branou na ulici Rekreační. 

Objekt je tvořen 1 nadzemním podlažím, ve kterém jsou ubytovací 
jednotky a společná venkovní chodba a 1 podzemním podlažím, jehož 
převážnou část zaujímají podzemní garáže a zbytek zázemí a ubytovací 
jednotky s terasami. Jeho zastavěná plocha činí 1 387 m2, obestavěný prostor 
9 295 m3.  

Ubytovací kapacita objektu je 54 osob. 

2. Informace o staveništi 

2.1 Popis stávajícího stavu staveniště 

 Staveniště je rozděleno na 2 části – hlavní a vedlejší. 
 Hlavní staveniště se nachází na pozemcích parc. č. 412, 413/1, 413/2 a 
3122/1 ve vlastnictví investorů a na části pozemku parc. č. 424/1, kde je 
proveden zábor. Terén je v těchto místech velmi mírně svažitý na jihozápad. Na 
pozemcích se nachází stávající rodinná vila, garáž a terasa s bazénem. Tyto 



157 
 

objekty budou zachovány. Dále se na části nachází náletové dřeviny a skalková 
úprava, které budou odstraněny. Zbytek plochy je zatravněn a na části se 
nachází zpevněná štěrková plocha. Stávající oplocení na jižním okraji 
staveniště bude zachováno a zbylé, tj. na severním a západním okraji bude 
odstraněno a nahrazeno mobilním oplocením v potřebné poloze. Dále bude 
provedeno oplocení východního okraje z důvodu potřeby oddělení staveniště od 
plochy využívané rodinou investora. 
 Vedlejší staveniště je vybudováno z důvodu nedostatečné plochy pro 
skladování na hlavním staveništi. Nachází se na zabraném pozemku parc. č. 
3328, které je ve vlastnictví rodinného známého investora, pana Josefa 
Dvořáka. Zábor je proveden na základě smlouvy mezi vlastníkem a investorem. 
Na tomto pozemku se nenachází žádné oplocení. Pouze na jihovýchodním 
okraji jsou 2 keře, které budou zachovány, a staveniště bude oploceno, což je 
obsahem smlouvy o záboru pozemku. 

2.2 Předání a převzetí staveniště 

K předání staveniště dojde v den, uvedený ve smlouvě o dílo, tj. 26. 3. 
2018. Obě staveniště předá investor zhotoviteli. Staveniště bude předáno celé 
najednou, musí být volné, přístupné a prosté nároků třetích osob. Dále musí být 
zřetelně vyznačena ochranná pásma sítí, které staveništi prochází a také obvod 
stavenišť. 

Součástí předání staveniště bude dále předání schválené projektové 
dokumentace, rozhodnutí o umístění stavby, stavebního povolení, hlavní 
polohové čáry a hlavních výškových bodů, připojovacích bodů pro odběr 
elektřiny a vody a případně další nezbytné údaje. 

Přitom bude sepsán protokol o předání staveniště a výsledek se zapíše 
do stavebního deníku. Dnem jeho předání začne běžet lhůta výstavby. 

2.3 Ohlášení stavby 

 Stavby zařízení staveniště dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, §104 Jednoduché stavby, terénní úpravy a 
udržovací práce, písmeno g), vyžadují ohlášení stavebnímu úřadu. Před jeho 
zbudováním je tedy nutné podat ohlášení formou předepsaného formuláře dle 
přílohy č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. V tomto případě je umístění 
zařízení staveniště povoleno společně se stavebním povolením pro stavbu. 

2.4 Technická infrastruktura 

Veškeré sítě, které procházejí přes staveniště a v jeho těsné blízkosti, 
budou před zahájením stavebních prací řádně vytyčeny a označeny. 
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Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce a práce na zařízení staveniště 
budou s jejich polohou seznámeni. 

Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě 
poškození sítí je nutno neprodleně přerušit práce a ohlásit tuto skutečnost 
příslušnému správci. 

Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán žádný 
stavební materiál (může být ukládán pouze v případech, kdy je to povoleno od 
správců příslušných sítí, kteří vydali souhlasné stanovisko k provádění prací při 
udělování stavebního povolení). 

Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a 
uložení jejich sítí. Následně o tom bude sepsán protokol. 

Výkopové práce se v blízkosti vedení budou provádět ručně, ve 
vzdálenosti 1-1,5 metru. Při výkopu vjezdu do stavení jámy je však nutné 
provádět výkop ve vzdálenosti cca 0,7 m. Při výkopových pracích v těchto 
oblastech je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 

Při realizaci je nutno dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů 
sítí, dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení, včetně jejích změn a oprav, a dalších norem a 
zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 

Vlastní realizaci přípojek inženýrských sítí, včetně realizace sjezdu do 
podzemních garáží, která bude znamenat zásah do místní komunikace, ulice 
Rekreační, lze provést jedině na základě rozhodnutí o zvláštním užívání silnice 
(případně částečné uzavírky) v ul. Rekreační, o které požádá zhotovitel 
stavebních prací v dostatečném předstihu zdejší úřad 

Stavební práce v ochranném pásmu jednotlivých sítí je možné realizovat 
pouze při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření jednotlivých správců 
sítí. 

3. Doprava 

Přístup na hlavní staveniště bude řešen dvěma sjezdy z ulice Rekreační. 
První bude umístěn v místě sjezdu do stavební jámy (později sjezdu do 
podzemních garáží), a z toho důvodu, že bude posléze při provádění výkopů 
pro kanalizaci částečně odstraněn, bude zřízen 2. vjezd orientovaný více na 
východ. 

Vjezd na vedlejší staveniště bude na jeho jižním okraji, rovněž z ulice 
Rekreační. Vjezdy budou opatřeny mobilním oplocením. 

Veřejné komunikace je nutné dle silničního zákona č. 361/2000 Sb. 
udržovat v čistotě. Toho bude dosaženo zhotovením zpevněných komunikací 
na staveništi. Protože při provádění zemních prací, kdy budou nákladní 
automobily vyjíždět ze stavební jámy přímo na komunikaci Rekreační, není 
dostatečný prostor pro zřízení zpevněné komunikace či mycí rampy před 
výjezdem ze stavební jámy, budou kola automobilů před výjezdem vždy 
očištěny ručně, s pomocí vysokotlakého vodního čističe. I tak lze ale 
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předpokládat, že dojde k částečnému znečištění přilehlé ulice Rekreační, kdy 
bude očištění částečně prováděno na této komunikaci. Bude tedy prováděna 
průběžná kontrola čistoty komunikace a případné nečistoty budou průběžně 
odstraňovány a odváženy do kontejneru s odpadem. 

3.1. Doprava mechanizace 

Stroje, které jsou toho schopny, budou na staveniště dopraveny 
samostatně. Stroje, které vyžadují přepravu jiným dopravním prostředkem 
(dozer, nakladač a rýpadlo), budou dopraveny pomocí tahače Volvo FH 16 
s podvalníkem Nooteboom OSDS-48-03V(EB). Specifikace strojů je podrobně 
popsána v kapitole G. Návrh strojních sestav. 

3.2 Doprava zaměstnanců 

 Zaměstnanci budou na staveniště dopravováni ze sídla dodavatele 
stavby dodávkovým vozem Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 L2H2, 
který je určen pro 6 osob. Ostatní zaměstnanci pro dopravu využijí MHD, 
kterým je do Kníniček zajištěna plynulá doprava, příp. vlastní automobily. 

3.2 Doprava materiálů a strojů 

 Tato doprava je podrobněji popsána v jednotlivých technologických 
předpisech, viz kapitoly D a E. Materiály a stroje budou dopraveny především 
nákladními automobily (některé s hydraulickou rukou), dále tahačem či 
dodávkovým vozem. 

3.2 Doprava hmot a objektů zařízení staveniště 

 Sypké materiály, které budou použity pro zpevněné plochy na staveništi, 
tj. štěrkodrť či cihlobetonový recyklát, budou dopraveny nákladními automobily 
TATRA Phoenix 6x6 s třístranným sklápěčem T158-8P5R33.343. 
 Ostatní objekty, tj. buňky, oplocení, staveništní sítě, rozvaděče, 
zatravňovací tvárnice apod. budou dopraveny nákladním automobilem MAN 
26.364 s hydraulickou rukou HIAB 288 EP-4, příp. nákladním automobilem 
Iveco Daily 60C15 s hydraulickou rukou HIAB 033 T, které jsou ve vlastnictví 
zhotovitele. Kontejnery na odpad budou dopraveny automobilem společnosti, 
která bude zajišťovat odvoz těchto odpadů. 

4. Zařízení staveniště v průběhu výstavby 

4.1 Etapa hrubé spodní stavby 

Tato dokumentace řeší pouze etapu spodní stavby. Provádění zemních 
prací se tedy na začátku bude prolínat se zhotovením zařízení staveniště. 
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Nejdříve bude vytyčena a označena poloha staveniště a inženýrských sítí. 
Následně se odstraní dřeviny, skalková úprava, oplocení na severní a západní 
hranici hlavního staveniště, skryje se ornice a provede se osazení mobilního 
oplocení na severní, východní a západní hranici hlavního staveniště a po celém 
obvodu vedlejšího staveniště, které bude v místech vjezdů na staveniště a do 
stavební jámy snadno posouvatelné, doplněné o kolečka (funkce brány). 
Západní hranice hlavního staveniště přitom bude zasahovat na část zpevněné 
komunikace, na jejíž části je proveden dočasný zábor. 

Staveniště se napojí na přívod vody ve stávající bazénové šachtě a na 
přívod elektřiny na jižní fasádě objektu rodinné vily. Dále se zhotoví zpevněné 
plochy ze zhutněné štěrkodrti, příp. cihlobetonového recyklátu pro staveništní 
komunikace, buňky pro zázemí pracovníků a skladování, kontejnery na odpad a 
skládky materiálů. V místech nad stávajícími sítěmi technické infrastruktury na 
obou staveništích, kde se předpokládá pohyb mechanizace či ukládání 
materiálů, bude ochrana těchto sítí zajištěna zpevněním ploch nad nimi, pomocí 
plastových zatravňovacích tvárnic.  

Zařízení staveniště na ploše hlavního staveniště bude situováno v jeho 
východní části, kde zázemí pracovníků bude provedeno na jihovýchodě a na 
severovýchodě bude plocha pro skladování a vjezd.  

Při výkopu stavební jámy se zhotoví rampa o sklonu maximálně 10%, 
která bude využívána pro přístup strojů do jámy. V jámě budou osazeny 
hliníkové žebříky pro přístup pracovníků. Na severní části vedlejšího staveniště 
budou umístěny deponie ornice a zeminy z výkopů. 
 Při realizaci základových konstrukcí bude použito mj. autočerpadlo a 
autodomíchávače, pro malé objemy betonu čerpadlo s domíchávačem. Tyto 
stroje se budou pohybovat po zpevněných plochách. Pozice strojů jsou 
naznačeny v jednotlivých přílohách fází betonáže. 
 V průběhu etapy spodní stavby nedojde k zásadní změně v uspořádání 
zařízení staveniště. 

4.2 Provozní zařízení staveniště 

4.2.1 Oplocení 

 Hlavní a vedlejší staveniště bude ohraničeno průhledným mobilním 
pozinkovaným oplocením TOI TOI z dílců o rozměrech 3 472 x 2 000 mm. Dílce 
budou osazeny do systémových betonových patek a mezi sebou pevně spojeny 
a zavětrovány. Celková délka oplocení činí 361,5 m, z toho pro hlavní 
staveniště 210 m a vedlejší staveniště 151,5 m. Na jižní hranici staveniště se 
bude nacházet stávající oplocení ve vlastnictví souseda. V místech provedení 
vjezdů na staveniště budou osazeny rovněž dílce mobilního oplocení, které 
budou doplněny o kolečka tak, aby bylo umožněno jejich snadné přemístění 
(resp. otevření). Všechny tyto vstupy budou s možností uzamčení.  
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Obr. F.4.2.1 Mobilní oplocení staveniště, zdroj: [31] 

Staveniště se nachází na okraji málo zastavěné oblasti, kde se 
nepředpokládá výrazný pohyb osob a vozidel. Proto není nutné provádět 
oplocení z neprůhledného materiálu. Po celé délce oplocení budou po 
vhodných vzdálenostech osazeny informační tabulky „Nepovolaným vstup 
zakázán“ a v oblasti vjezdů kopie o rozhodnutí o povolení stavby, společně 
s potřebnými kontakty na investora a zhotovitele. 

4.2.2 Vnitrostaveništní zpevněné komunikace 

 Zpevněné staveništní komunikace budou provedeny ve východní části 
hlavního staveniště, podél budovaného objektu, a v jižní části vedlejšího 
staveniště. Zpevnění bude provedeno zhutněnou vrstvou štěrkodrti, příp. 
cihlobetonového recyklátu. Minimální šířka komunikace bude 3,0 m a část 
komunikace na hlavním staveništi bude šířky 5,0 m, z důvodu širokého 
zapatkování autočerpadla, které zároveň musí stát koly na zpevněné ploše. 
V místě stání autočerpadla je komunikace navíc rozšířena o dalších 1 100 mm 
kvůli zapatkování na zpevněné ploše u stavební jámy. Zpevněné plochy budou 
využívány jako pojížděné staveništní komunikace, skládky a chodníky pro 
pracovníky. 
 Vnitrostaveništní komunikace a zpevněné plochy, pod kterými se nachází 
stávající sítě technické infrastruktury a předpokládá se zde pohyb těžké 
mechanizace, budou v jejich místě doplněny o plastové zatravňovací tvárnice o 
rozměrech 500 x 500 x 40 mm, vysypaných štěrkem frakce 4 – 8 mm, čímž 
bude dosaženo plošného roznosu zatížení a nebudou tak sítě ohroženy.  
 Doprava mezi hlavním a vedlejším staveništěm bude probíhat přes 
místní komunikaci, ulici Rekreační, jejíž zpevněná šířka s asfaltovým povrchem 
je cca 5,8 m a včetně částečně zpevněných krajnic 10,2 m. Provoz bude možný 
na základě žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace. V případě, že 
dojde k jejímu znečištění či poškození, musí být ihned očištěna, resp. opravena 
na náklady zhotovitele stavebního díla.  
 Ke staveništi je možné přijet z více směrů, pro většinu strojů lze ale 
použít pouze příjezd ze západu, od Brněnské přehrady, přes ulici Hrázní ze 
směru od obce Rozdrojovice. Odjezd ze staveniště je již možný směrem na 
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východ od staveniště. Zdůvodnění použití tras je uvedeno v řešení dopravních 
tras v kapitole C. 

4.2.3 Stávající zpevněné plochy na staveništi 

 Na severovýchodní části hlavního staveniště se nachází stávající plocha, 
která byla určena pro odstavení vozidel, zpevněná štěrkodrtí. Plocha bude pro 
účely zařízení staveniště ponechána a využívána pro skladování a umístění 
vrátnice. 
 Zpevněná plocha okolo bazénu včetně, která je opatřena betonovou 
dlažbou, bude v průběhu stavebních prací chráněna překrytím např. plachtou. 

4.2.4 Stroje pro vertikální dopravu 

 Vertikální (a zároveň i horizontální) sekundární doprava betonových 
směsí bude řešena především pomocí autočerpadla a pumpomixu a dalších 
materiálů nákladními automobily s hydraulickou rukou. Pro případ potřeby 
přemístění těžších materiálů, pomůcek apod., bude na staveništi k dispozici 
nákladní automobil zhotovitele stavby s hydraulickou rukou, pomocí kterého 
bude možné přemístit, např. při provádění armování, výztuže ze skládky do 
prostoru stavební jámy na podkladní beton. 
 Staveništní doprava bude mj. řešena automobilem: 

MAN 26.364 HIAB 288 EP-4 
- maximální horizontální dosah hydraulické ruky: 12,6 m 
- nosnost HR při maximálním dosahu: 1 760 kg 

4.2.5 Skladovací plochy 

 V místech, kde jsou navrženy plochy pro skladování materiálů, uložení 
kontejnerů, buněk a v rozsahu ploch vyznačených na výkresech zařízení 
staveniště, budou provedeny zpevněné plochy. Ty budou vyspádovány pro 
odvodnění vsakováním a zpevněny zhutněnou vrstvou štěrkodrti, příp. 
cihlobetonovým recyklátem. Na severovýchodním okraji hlavního staveniště se 
již nachází stávající plocha zpevněná štěrkem, kde se dříve nacházela 
odstavná plocha pro automobily, která bude pro účely skladování rovněž 
využita. 
 Zásady skladování jednotlivých materiálů jsou navrženy v příslušných 
technologických předpisech tohoto dokumentu. 
 Pro realizaci zemních prací jsou nezpevněné skladovací plochy pro 
uložení výkopku navrženy v severní části vedlejšího staveniště. Ostatní 
zpevněné skládky budou použity pro uložení řeziva pro systém roubení a 
pažících boxů. 
 V další etapě, tj. při provádění základových konstrukcí, budou skládky 
používány pro skladování výztuží, prvků bednění, distančních prvků, tvárnic 
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ztraceného bednění apod. Minimální velikost skládky pro výztuže je vypočtena 
níže, u dalších skládek byla určena orientačně. 
 
Návrh velikosti skladovací plochy pro betonářskou výztuž 
 Dimenzování skladovací plochy je provedeno na dobu nejvyššího 
vytížení, tj. v čase dodání výztuže pro zhotovení základové desky bílé vany. 
Obsahem dodávky je celkem 58 341,8 kg výztuží a maximální délka dodaných 
výztuží je 12 m. Tuto výztuž je však možné dodávat i průběžně, protože je v ní 
zahrnuta i výztuž pro základové pásy a železobetonové šachty, které budou 
prováděny dříve, než základová deska. 

Nutná celková plocha pro skladování: 

9 =
Z

q ∗ β
 

9 =
58,3418
3,7 ∗ 0,5

 

F = 31,54 m2 Skladovací plocha bude navržena větší (cca 190 m2), 
z důvodu různých tvarů naohýbaných výztuží a jejich 
uložení, se započtením plochy pro manipulaci. 

 
F – nutná celková plocha pro skladování materiálu (m2) 
Z – množství materiálu uloženého na skládce (t) 
q – množství materiálu, které je možno uskladnit na 1 m2 sklad. plochy (t) 
β – koeficient využití skladovací plochy 
 
Pozn.: Hodnoty q a β byly převzaty z prezentace předmětu Realizace staveb č. 
06 – Zařízení staveniště, autor Ing. Boris Biely. 

4.2.6 Skladovací kontejnery 

 Plochy pro skladování budou doplněny uzamykatelnými skladovacími 
kontejnery, které budou využívány pro uložení materiálů náchylných vůči 
povětrnostním podmínkám a pracovního nářadí a pomůcek. Pro etapu spodní 
stavby budou postačující 2 kontejnery TOI TOI LK1 o rozměrech (v x š x d) 
2 591 x 2 438 x 6 058 mm. Uloženy budou na zpevněné a odvodněné ploše, 
s rovinností povrchu ± 10 mm. 
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Obr. F.4.2.5 Skladovací kontejner TOI TOI LK1, zdroj: [31] 
 

 

Obr. F.4.2.6 Kontejnery na odpad, zdroj: [32,33] 

4.2.7 Kontejnery na odpad 

 Odpad, který vznikne v průběhu stavebních prací, bude ukládán do 
kontejnerů na jižní části vedlejšího staveniště. Tento odpad je nutné třídit dle 
vyhlášky č. 93/2016 Sb., Vyhláška o katalogu odpadů. Pro stavební odpad 
budou umístěny otevřené vanové kontejnery o rozměrech (v x š x d) 700 x 
2 100 x 4 100 mm a objemu 4 m3/5 t. Odpady vzniklé provozem staveniště, tj. 
plasty, papír, sklo a komunální odpad budou ukládány do plastových kontejnerů 
(na jihovýchodní části hlavního staveniště). Na kontejnerech i popelnicích 
budou osazeny štítky s označením druhu odpadu. Vývoz těchto kontejnerů 
bude zajištěn svozem společnosti SAKO Brno, a.s. 

4.2.8 Zdroj vody 

 V okolí staveniště se nachází pouze rozvod vody pitné. Voda pro potřeby 
zařízení staveniště, tj. zejména pro ošetřování betonu, čištění a provozní účely, 
bude odebírána ze stávající šachty pro napouštění bazénu na pozemku č. 
3122/1. Na dobu odběru vody pro potřeby staveniště se nepředpokládá 
napouštění bazénu. Připojení je řešeno přes stávající kulový kohout DN 32 – 
5/4“. V šachtě bude osazen vodoměr a odtud bude voda dopravována tlakovou 
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hadicí k odběrným místům. Pro ošetřování betonu bude osazena přemístitelná 
hadice, která bude řešena operativně dle potřeby. Poloha rozvodu vody na 
staveništi je vyznačena ve výkresech zařízení stávaniště (přílohy č. 13 a 14). 
V zimním období, kdy teplota klesne pod 0°C, bude hadice vypuštěna a uložena 
na chráněném místě (to se však týká později prováděných etap, ne etapy 
spodní stavby, která bude provedena na jaře - létě). 
 
Výpočet spotřeby vody pro staveniště 

Výpočet spotřeby vody a návrh dimenze potrubí je uvažován v době 
nejvyšší potřeby vody. 
 
Voda pro hygienické a sociální účely 
Tab. F.1 Potřeba vody pro hygienické a sociální účely 

Využití 
vody 

Mj 
Počet 

Mj 
Střední norma 

spotřeby (l) 
Potřebné 

množství vody (l) 
Hygiena pracovník 15 40 600 
Sprchy pracovník 15 45 675 

Spotřeba vody pro hygienické a sociální účely za směnu 1 275 l 
 
Tab. F.2 Potřeba vody pro provozní účely a údržbu 

Využití vody Mj 
Počet 

Mj 
Střední norma 

spotřeby (l) 
Potřebné 

množství vody (l) 
Ošetřování betonu m3 432 20 8 640 

Umývání 
pracovních strojů 

a pomůcek 
1 stroj 4 200 800 

Spotřeba vody pro provoz a údržbu za směnu 9 440 l 
 

@A = ∑
Pn ∗ kn
t ∗ 3600

 

 @A =
1 275 ∗ 2,7

8 ∗ 3600
+

9 440 ∗ 1,5
8 ∗ 3600

  

EF = G, HII J/L 
 
Qn – spotřeba vody v l/s 

Pn – spotřeba vody v l/směna 

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – doba odběru vody – uvažuji 8 hodin 
3 600 – koeficient (sekund v hodině) 
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Tab. F.3 Určení dimenze vodovodu pro účely zařízení staveniště 

Vnitřní průměr DN (mm) Couly Průtok vody Q (l/s) 
15 ½“ 0,25 
20 ¾“ 0,35 
25 1“ 0,65 
32 1 ¼“ 1,1 
40 1 ½“ 1,6 
50 2“ 2,7 
65 2 ½“ 4,9 
80 3“ 7 

 
Voda pro hygienické, sociální, provozní účely a údržbu bude od 

přípojného místa povrchově přiváděna tlakovou hadicí DN 32 mm (např. tlaková 
hadice zploštitelná AQUAFLAT 10 pro vodu a kapaliny, 10 bar, 32/39 mm).  

Větší dimenze je zvolena z důvodu umístění stávající výtokové armatury 
DN 32 v bazénové šachtě, na kterou bude hadice připojena a z důvodu 
vytvoření rezervy. 

4.2.9 Zdroj elektrické energie 

 Přípojné místo elektrické energie pro účely výstavby je umístěno na jižní 
fasádě objektu rodinné vily. Jedná se o třífázovou zásuvku 400 V. Odtud bude 
dočasně napojen kabel, který povede po povrchu terénu do hlavního 
staveništního rozvaděče, který bude osazen elektroměrem. Z tohoto rozvaděče 
budou dále napojeny podružné staveništní rozvaděče a z nich rozvody přímo 
k místům spotřeby. V místech, kde by rozvody vedly přes pojížděnou 
staveništní komunikaci, budou uloženy v kabelových mostech.  
 
Výpočet spotřeby elektrické energie 
Tab. F.4 Výpočet spotřeby elektrické energie – příkon strojů 

P1 – PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ 

Stavební stroj 
Štítkový 

příkon (kW) 
Počet 
(ks) 

Celkem 
(kW) 

kompaktní kotoučová pila Narex EPK 16 D 1,1 1 1,1 
vrtačka příklepová Narex EVP 13 E-2H3 0,65 1 0,65 
ohýbačka betonářské oceli SIMA DBR 32 1,05 1 1,05 
svářečka Güde GE 185F trafo 4,5 1 4,5 
mechanický ponorný vibrátor DYNAPAS AT 39 1,5 1 1,5 
úhlová bruska Narex EBU 15-16 1,6 1 1,6 
svařovací ruční extrudér LEISTER FUSION 3C 2,8 1 2,8 
průmyslový vysavač MAC 503 1,4 1 1,4 
myčka tlaková Karcher K5 Classic 1,6 1 1,6 
P1 – Instalovaný příkon spotřebičů 16,20 
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Obr. F.4.2.8.1 Hlavní staveništní rozvaděč RES 2.0.2.4 (ilustrační foto) IP44, zdroj: [34] 

Tab. F.5 Výpočet spotřeby elektrické energie – příkon vnitřního osvětlení 

P2 – OSVĚTLENÍ 

Prostor vč. jeho rozměrů 
Příkon 

(kW/m2) 
Počet 
(m2) 

Celkem 
(kW) 

Kancelářské prostory (6 x 2,5 – 2 ks) 0,013 30 0,39 
Hygienické buňky (6 x 2,5 – 1 ks) 0,006 15 0,09 
Šatny (6 x 2,5 – 2 ks) 0,006 30 0,18 
Sklady (6 x 2,5 – 2 ks) 0,006 30 0,18 
Vrátnice ( 2 x 2 – 1 ks) 0,006 4 0,024 
P2 – Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,864 
 
Nutný příkon elektrické energie 

M =  1,1 ∗ N�0,5 ∗ O1 + 0,8 ∗ O2�� + �0,7 ∗ O1�� 
 

M =  1,1 ∗ N�0,5 ∗ 16,20 + 0,8 ∗ 0,864�� +  �0,7 ∗ 16,20�� 
 
P = IQ, R6 ST  
  
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient součinnosti elektrických motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
 
Nutný příkon elektrické energie pro staveniště je 15,78 kW. 
 

Pro rozvod elektřiny bude použit jako hlavní staveništní rozvaděč RES 
2.0.2.4 IP44. 
Vybavení rozvaděče: - 2 x zásuvka 5k/32A/400V 
    - 2 x zásuvka 5k/16A/400V 
    - 4 x zásuvka 16A/230V 
    - chránič 
    - hlavní vypínač 
    - doplnění elektroměrem 
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Obr. F.4.2.8.2 Podružný staveništní rozvaděč ABL MULTI-HM 422/FI/P, zdroj: [34] 
 

Jako podružné staveništní rozvaděče budou použity rozvaděče ABL 
MULTI-HM 422/FI/P.  
Vybavení rozvaděče: - 2 x zásuvka 5k/32A/400V 
    - 2 x zásuvka 5k/16A/400V 
    - 4 x zásuvka 16A/230V 
    - proudový chránič 
    - hlavní vypínač 
    - přívodka 400V/32 A 
    - rozměry: 530 x 530 x 990 mm 

4.2.10 Kanalizace 

Splaškové vody vzniklé v zázemí pracovníků budou sváděny do 
fekálního tanku, který bude součásti KOMBI kontejneru SK1 (sprchy a WC). 
Tento tank bude pravidelně po naplnění vyvážen. 

Přípojka pro splaškovou kanalizaci bude zřízena v průběhu provádění 
zemních prací. Napojena bude na nově provedené prodloužení splaškové 
kanalizace na ulici Rekreační. V době zahájení stavby bude toto prodloužení již 
zhotoveno včetně přivedení přípojky na hranici pozemku investora (podmiňující 
investice). Ta pak bude sloužit pro objekt ubytovny i stávající rodinnou vilu.  

Dešťová voda bude v průběhu výstavby odstraňována gravitačním 
vsakováním. V průběhu výstavby budou vybudovány podpovrchové vsakovací 
nádrže, do kterých bude později svedena dešťová voda z celého areálu. 

4.2.11 Požární bezpečnost 

Pro zajištění požární bezpečnosti budou na staveništi přenosné hasící 
přístroje. Ty budou umístěny u zázemí pracovníků a během výstavby v každém 
podlaží objektu. Hasící přístroj musí být umístěn i na pracovišti, kde bude 
probíhat svařování oceli a plastů. Pro případný zásah jednotek HZS lze využít 
podzemní hydrant, který se nachází v komunikaci Rekreační, vedle 
severozápadní hranice staveniště, případně lze vodu dopravovat z nedaleké 
Brněnské přehrady. 
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Obr. F.5.1 Obytný kontejner – šatna BK1, zdroj: [31] 

5. Sociální a hygienické zařízení staveniště 

Zázemí pracovníků bude obsahovat mobilní obytné a sanitární 
kontejnery. Jejich vnější rozměry jsou 2 438 x 6 058 x 2 800 mm, vnitřní světlá 
výška je 2 500 mm. Sanitární kontejner bude navíc doplněn o fekální tank 
objemu 9 m3, na kterém bude kontejner uložen. Jeho půdorysné rozměry jsou 
shodné s rozměry kontejneru. Kontejnery budou uloženy na ploše zpevněné 
zhutněnou štěrkodrtí či cihlobetonovým recykáltem s rovinností povrchu ± 10 
mm. Toto zázemí je umístěno mimo prostor budoucích zpevněných ploch, proto 
bude ponecháno po celou dobu výstavby a odstraněno až po jejím dokončení, 
resp. v době, kdy již nebude potřebné. K zázemí bude přiveden zdroj elektrické 
energie a vody. 

5.1 Šatny 

 Sociální zázemí pro pracovníky dělnických profesí bude tvořeno šatnami 
ve formě obytných kontejnerů. Při jejich návrhu je uvažována minimální plocha 
pro jednoho pracovníka 1,75 m2. 
 
Tab. F.6 Návrh obytných kontejnerů - šatny 

Údaj Etapa spodní stavby 
Počet pracovníků (ks) 13 
Nutná plocha pro 1 pracovníka (m2) 1,75 
Nutná plocha celkem (m2) 22,75 
Plocha 1 šatny (m2) 15,0 
Počet šaten (ks) 2 
 
Návrh: Obytné kontejnery TOI TOI, typ BK1 
Vnitřní vybavení kontejneru: - 1 x elektrické topidlo 
     - 3 x elektrická zásuvka 
     - okna s plastovou žaluzií 
     - 2 x zářivka 
     - uzamykatelné skříňky, stoly, lavice 
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Obr. F.5.2 Sanitární kontejner – SK1, zdroj: [31] 
 

5.2 Hygienické zázemí 

 Předmětem hygienického zázemí pracovníků jsou WC a sprchy, které 
budou vytvořeny sanitárními kontejnery a jejich příslušným vybavením. 
 
Tab. F.7 Návrh sanitárních kontejnerů 

Údaj Etapa spodní stavby 
Počet pracovníků (ks) 15 
1 umývadlo na 10 osob 2 
1 sprcha na 15 osob 1 
2 WC na 11 – 50 osob 2 
Počet sanitárních kontejnerů (ks) 1 
 
Návrh: Sanitární kontejner TOI TOI, typ SK1 
Vnitřní vybavení kontejneru: - 2 x elektrické topidlo 
     - 2 x sprchová kabina 
     - 3 x umývadlo 
     - 2 x pisoár 
     - 2 x toaleta 

- 1 x boiler 200 litrů 
- 2 x zářivka 

 

5.3 Kanceláře 

 Prostory pro vedoucí pracovníky budou zajištěny prostřednictvím 
obytných kontejnerů s potřebným kancelářským vybavením. Návrh je proveden 
pro 1 stavbyvedoucího, s požadavkem minimální plochy 15 m2. Dále bude 
umístěn obytný kontejner pro 1 mistra, s požadavkem minimální plochy 8 – 12 
m2 na osobu a vrátnice u vjezdu na staveniště. Celkem tedy budou osazeny 2 
ks obytných kontejnerů pro kanceláře a 1 ks vrátnice. 
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Obr. F.5.3.1 Obytný kontejner BK1 – kancelář stavbyvedoucího, zdroj: [31] 

 

Obr. F.5.3.2 Obytný kontejner BK1 – kancelář mistra, zdroj: [31] 

5.3.1 Návrh: Obytný kontejner BK1, kancelář stavbyvedoucího 

Vnitřní vybavení kontejneru: - 1 x elektrické topidlo 
     - 3 x elektrická zásuvka 
     - okna s plastovou žaluzií 
     - 2 x zářivka 
     - kancelářský nábytek 
     - elektronika (PC, tiskárna, apod.) 

5.3.2 Návrh: Obytný kontejner BK1, kancelář mistra 

Vnitřní vybavení kontejneru: - 1 x elektrické topidlo 
     - 3 x elektrická zásuvka 
     - okna s plastovou žaluzií 
     - 2 x zářivka 
     - kancelářský nábytek pro 1 osobu 
     - elektronika pro 1 osoby (PC, tiskárna, apod.) 
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Obr. F.5.3.3 Vrátnice TOI TOI, zdroj: [31] 
 

5.3.3 Návrh: Vrátnice TOI TOI 

Vnitřní vybavení kontejneru: - 1 x elektrické topidlo 
     - 3x okno včetně pokladního okénka a žaluzie 
     - 1x zářivka 
     - kancelářský nábytek pro 1 osobu 
 

6. Výrobní zařízení staveniště 

 Pro etapu spodní stavby není nutné navrhovat výrobní zařízení. Veškeré 
čerstvé betonové směsi budou dopraveny z betonárny, betonářské výztuže 
budou dopraveny již naohýbané a nařezané dle projektu.  

Umístění výrobního zařízení se předpokládá až při provádění etap hrubé 
vrchní stavby a dokončovacích prací. Bude zřízeno míchací centrum, umístěné 
pravděpodobně mezi objekty zázemí pracovníků a bazénem či mezi bazénem a 
vrátnicí. Tyto etapy však nejsou předmětem řešení tohoto projektu. 

7. Uspořádání a zajištění staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 

 Při provádění stavby se nepředpokládá ohrožení bezpečnosti provozu 
přilehlých komunikací, stability okolních objektů ani bezpečnosti chodců v okolí 
stavby. 
 Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a to pomocí 
mobilního oplocení po celém obvodu hlavního i vedlejšího staveniště tak, aby 
byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. U všech vstupů na staveniště 
budou osazeny následující výstražné tabule.  
 
 
 
 
 
 



 

Obr. F.7.1 Výstražná tabulka pro vjezdy, zdroj: [61
 

Obr. F.7.2 Ostatní umístě
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Obr. F.7.1 Výstražná tabulka pro vjezdy, zdroj: [61
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Obr. G.8.2 dočasná přechodová hliníková lávka pro výkop SafeBridge, zdroj: [65] 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1 Obecné požadavky na plnění BOZP 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci důkladně proškoleni a 
seznámeni se staveništěm, technologickými postupy a projektovou 
dokumentací. 
 Veškerý personál bude zaměstnavatelem dále proškolen v oblasti 
požárně bezpečnostní ochrany a v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništi dle Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, a Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 
 Stavbyvedoucí, resp. technik stavby je oprávněn stanovit sankce při 
porušení sjednaných pravidel. 
 Každý pracovník musí být pro danou práci způsobilý, což doloží např. 
řidičským průkazem, strojním průkazem, oprávněním, apod. 
 V případě vstupu nepovolaných osob na staveniště, jsou tyto osoby 
povinny používat OOPP, především helmu a reflexní vestu. 

Absolvování školení a seznámení s povinnostmi, opatřeními a možnými 
riziky stvrdí každá osoba podpisem do knihy BOZP. 

8.2 Ochrana proti pádu z výšky nebo do hloubky 

Veškeré volné okraje konstrukcí výšky nad 1,5 m, které jsou určené 
k pohybu osob, musí být opatřeny konstrukcí proti pádu. Východní okraj 
stavební jámy, kde hloubka činí až 2 m a dále okraje ostatních výkopů výšky 
nad 1,5 m budou opatřeny sbíjeným dřevěným zábradlím výšky alespoň 1,1 m 
se zarážkou ve spodní části výšky alespoň 150 mm. 

Pro přístup pracovníků do stavební jámy v oblasti původního sjezdu do ní 
(po jeho odstranění) a na konstrukci kanalizačních šachet při jejich betonáži 
budou použity dočasné přechodové hliníkové lávky pro výkopy SafeBridge 
délek 6,0 a 3,0 m. Lávky jsou opatřeny oboustranným zábradlím výšky 1,1 m a 
oboustrannou zarážkou u podlahy výšky 150 mm. 
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8.3 Hlavní legislativa 

V průběhu provádění prací je nutné dodržovat veškeré platné právní 
předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví osob, tj.: 
 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, 
 
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, 
 
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 
Sb., 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, 
 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů, 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, 
 
Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky, 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, 
 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů. 

9. Ekologie 

9.1 Ochrana půdy a zeleně 

Vlivem provádění stavebních prací se nepředpokládá negativní dopad na 
životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady pro ochranu vodních 
zdrojů, ochranu zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Sypké materiály 
budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování, tzn. v případě deponií 
půdy kolmo na vrstevnice. 

V okolí staveniště se nachází stromy středního vzrůstu a křoviny, které 
však stavbou nebudou dotčeny. Pouze na ploše vedlejšího staveniště se 
nacházejí 2 ks vzrostlých křovin, které budou chráněny proti mechanickému 
poškození vypolštářovaným obedněním v fošen. Ke stromům není dovoleno 
ukládat zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál. Stávající zeleň na 
příjezdové trase pro dopravu stavební techniky a manipulaci s ní nesmí být 
dotčena. 

Na prostor staveniště, kam zasahují kořeny ze sousedního pozemku, 
nebude ukládán žádný materiál, prvky zařízení staveniště, odpad ze stavební 
výroby apod. 

9.2 Ochrana proti hluku a vibracím 

V době výstavby nesmí dojít k ovlivňování okolních budov nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ochrana je stanovena 
především Nařízením vlády č. 217/2016 Sb., kterou se mění nařízení vlády 
č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a 
další předchozí nařízení. 

Z důvodu omezení negativních vlivů stavby na okolí, budou stavební 
práce produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny v čase od 7:00 do 
17:00 hod. 
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U všech strojů, které produkují vyšší míru hluku, musí být osazené 
zvukově-izolační kryty po dobu práce uzavřeny. 

9.3 Ochrana ovzduší před prašností 

Produkce prachu v průběhu provádění prací bude omezena zejména 
zkrápěním suchých prášivých materiálů. Při výstavbě se však nepředpokládá 
uvolňování většího množství prachových částic do ovzduší. 

9.4 Ochrana proti oslnění způsobeném stavbou 

Při výstavbě se nepředpokládá dlouhodobé zřízení osvětlení staveniště. 
Osvětlení bude umístěno pouze v zázemí pro pracovníky a v samotném 
prováděném objektu. Nepředpokládá se noční provoz na stavbě. 

9.5 Odpady vzniklé při výstavbě 

V průběhu realizace stavby bude vznikat odpad skupiny č. 15, 17 a 20 
dle Katalogu odpadů, který je stanoven vyhláškou č. 93/2016. Jejich druhy jsou 
uvedeny v jednotlivých technologických předpisech (část D a E). 

Veškeré druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu budou 
průběžně ze staveniště odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi 
tříděn a ukládán na oddělená místa a předáván k likvidaci. Odpad nebo 
stavební materiál nebude umisťován do prostor mimo staveniště. 

Nakládání s odpadem a jeho likvidace bude zajištěna smluvně a bude ji 
provádět firma, která má pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění 
(SAKO Brno). Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 

S veškerým vzniklým odpadem musí být nakládáno v souladu s 
ustanovením zákona č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se 
nepředpokládá. 

10. Orientační lhůta realizace řešených technologických 
etap 

Předpokládané zahájení stavby:    26. 3. 2018 
 
Předpokládaný termín dokončení řešených etap: 27. 6. 2018 
 

Celková předpokládaná doba realizace řešených etap je 3 měsíce a 1 
den a celková doba výstavby je předpokládána na 21 měsíců. 
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1. Informace o objektu 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Novostavba ubytovny, Kníničky 
  
Místo stavby:   ulice Rekreační 

Brno – Kníničky 
635 00 

    katastrální území Kníničky, 611905 
dotčené parcely č.: 412, 413/1, 413/2, 3122/1, 3328, 
439/1, 424/1 
sousední parcely č.: 424/1, 415, 3122/3, 3122/2, 
3721, 3330, 3720, 3327 
 

Stavebník (investor): Petr Hirt 
Hybešova 255/17 
602 00 Brno 

1.2 Popis stavby 

Jedná se o záměr investora vybudovat objekt pro rekreační bydlení a 
ubytování. Objekt se nachází v rekreační oblasti v blízkosti Brněnské přehrady 
v městské části Brno – Kníničky. 

Budova bude postavena na pozemcích parcelních čísel 412, 413/1 a 
413/2, které jsou ve vlastnictví investorů, Petra a Renaty Hirtových. Terén je 
v těchto místech velmi mírně svažitý na jihozápad. Výjezd z těchto pozemků je 
proveden stávající branou na ulici Rekreační. 

Objekt je tvořen 1 nadzemním podlažím, ve kterém jsou ubytovací 
jednotky a společná venkovní chodba a 1 podzemním podlažím, jehož 
převážnou část zaujímají podzemní garáže a zbytek zázemí a ubytovací 
jednotky s terasami. Jeho zastavěná plocha činí 1 387 m2, obestavěný prostor 
9 295 m3.  

Ubytovací kapacita objektu je 54 osob. 

2. Popis prací strojů 

2.1 Zemní práce 

2.1.1 Přípravné práce 

Strojní zemní práce budou zahájeny po odstranění náletových dřevin, 
které budou vyřezány benzínovou motorovou pilou Patriot 4910, stávající 
oplocení a skalkovou úpravu odstraní pracovníci ručně. 
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2.1.2 Skrývka ornice 

Stroje pro zemní práce budou na staveniště dopraveny tahačem Volvo 
FH 16 s teleskopickým podvalníkem Nooteboom OSDS-48-03V(EB). 

Nejprve bude provedena skrývka ornice na hlavním staveništi o mocnosti 
cca 200 mm. K tomuto účelu bude použit dozer CATERPILLAR D6T. Schéma 
pojezdu je vyznačeno v příloze č. 1. Schéma skrývky ornice. Zároveň bude 
ornice nakládána nakladačem Caterpillar 908H na nákladní automobily TATRA 
Phoenix 6x6 s třístranným sklápěčem T158-8P5R33.343, které budou ornici 
odvážet na skládku zemin do Pískovny Černovice, vzdálenou 15,1 km od 
staveniště, resp. na skládku na vedlejším staveništi, která se nachází naproti 
hlavnímu staveništi. 

2.1.3 Výkop stavební jámy 

Dále bude následovat výkop stavební jámy. Těžba zeminy bude 
provedena rypadlem Caterpillar M316F. Hloubka jámy je proměnlivá, cca od 1,2 
do 2,0 m. Při výkopových pracích bude dno jámy rozděleno do 3 výškových 
úrovní a bude zřízen vjezd do stavební jámy. Schéma provádění těžby je 
naznačeno v příloze č. 2. Schéma výkopu stavební jámy. Rypadlo bude 
vytěženou zeminu ihned nakládat rovněž na nákladní automobily Tatra 
Phoenix, které ji budou všechnu odvážet na skládku zemin do Pískovny 
Černovice. 

2.1.4 Výkopy ostatní, pažení 

Po zhotovení stavební jámy budou provedeny výkopy pro základové 
konstrukce a kanalizaci. Výkopové práce bude provádět rovněž rypadlo 
Caterpillar M316F. Při provádění výkopů pro kanalizaci bude nutné vybrané 
výkopy zajistit systémem roubení s příložným vodorovným pažením. Rýpadlo 
tedy bude použito pro těžbu a zároveň pro osazení pažících boxů. Zemina 
z výkopů bude z části odvezena na vedlejší staveniště a z části (při provádění 
výkopů pro kanalizaci ve stavební jámě) bude ponechána na deponii ve 
stavební jámě vedle prováděných výkopů. Zbylá zemina bude odvezena na 
skládku zemin v Pískovně Černovice. Přeprava bude zajištěna nákladními 
automobily TATRA Phoenix. 

Po zhotovení svodu kanalizace budou výkopy pro ni zasypány (z části 
rypadlem, částečně ručně). 

2.2 Základové konstrukce 

Zhotovení základových konstrukcí bude rozděleno na několik fází. 
Nejdříve budou provedeny podkladní betony pod šachtovými dny a pod 
budoucími základovými pasy z tvárnic ztraceného bednění. 
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Následovat bude zhotovení šachtových den z vodotěsného betonu, kdy 
je tato konstrukce známá pod pojmem „bílá vana“. 

Další fází bude zhotovení základových pasů z tvárnic ztraceného 
bednění včetně jejich zálivky betonem. 

Dále provedení stěn kanalizačních revizních šachet z vodotěsného 
betonu. Po provedení těchto šachet a technologické přestávce bude vnější líc 
šachet zateplen extrudovaným polystyrenem. 

Poté bude následovat zasypání a zhutnění všech výkopů pod oblastí 
půdorysu objektu, včetně urovnání a důkladného zhutnění povrchu. 

Bude zhotoven podkladní beton pod základovou deskou objektu. 
Ve finále provádění spodní stavby bude provedena základová deska 

z vodotěsného betonu. 
 
Pro primární dopravu betonu budou použity autodomíchávače 

SCHWING STETTER řady LIGHT LINE, AM 7 C (o objemu 7, resp. 8 či 9 m3) a 
v některých etapách (z pravidla při etapách s malými objemy betonu, tj. do 25,8 
m3) čerpadlo s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24, 
ROCKSCHEIBER, resp. pro dopravu zavlhlých betonových směsí konzistence 
S1, nákladní automobil Iveco Eurocargo 100E18 s třístranným sklápěčem. 

Sekundární doprava čerstvých betonových směsí bude zajištěna 
především autočerpadlem betonu PUTZMEISTER M 46-5, v případech malých 
množství betonu zmíněným čerpadlem s domíchávačem SCHWING STETTER 
FBP 24, ROCKSCHEIBER. Zavlhlý beton bude dopraven z místa složení na 
místo určení ručně na kotoučích. 

 
Podrobnější popis nasazení strojů zde z důvodu komplikovanosti 

nerozebírám, je uveden v příslušných technologických předpisech. 

3. Výpočet výkonu strojů a potřebného počtu odvozných 
prostředků pro zemní práce 

3.1 Výpočet výkonu dozeru 

Objem radlice stroje Vs = 3,93 m3 
Délka těžení a hrnutí (převážně) Lh = 11,0 m 
Rychlost těžení Vt = 3,7 km/h 
Rychlost při couvání Vz = 4,8 km/h 
Objemová hmotnost zeminy ρ = 1 770 kg/m3 
(objemová hmotnost uvažována dle předmětu BW01, prezentace ZEMNÍ 
PRÁCE + STROJE, autorem Ing. Radka Kantová) 
Celkový objem těžené ornice Vcelk = 633,62 m3 
Uvažuji skrývku tl. 200 mm, kdy dozer není schopný skrývku provést na jeden 
záběr. Počítám tedy se 3 záběry v jednom cyklu. 
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Výpočet: 
Objem skryté zeminy v jednom cyklu 
Vz = Lh * šířka radlice * mocnost skrývky = 11,0 * 4,16 * 0,2 = 9,152 m3 
 
Doba těžení 
Tt = Lh / Vt = 0,011 / 3,7 = 10,70 s 
 
Doba přesunu do další pozice 
Tz = Lh / Vz = 0,011 / 4,8 = 8,25 s 
 
Doba položení a zvednutí radlice 
T1 = 3s 
T2 = 5s 
 
Doba trvání jednoho pracovního cyklu dozeru 
Td = 3*Tt + 3*Tz + 3*T1 + 3 * T2 = 3*10,70 + 3*8,25 + 3*3 + 3*5 = 80,85 s 
 
Teoretická výkonnost dozeru 
Q = (Vz / Td) * 3 600 = (9,152 / 80,85) * 3 600 = 407,51 m3 / hod 
 
Provozní výkonnost 
Opravné koeficienty 
k1 (přepočet objemové hmotnosti) = 1 370 / ρ = 1 370 / 1 770 = 0,77 
k2 (kvalifikace obsluhy) = 0,6 
k3 (vliv horniny) = 0,75 
k4 (vliv počasí) = 0,9 
k5 (vliv sklonu trénu) = 1,0 
 
Qp = Q * k1 * k2 * k3 * k4 * k5 
Qp = 407,51 * 0,77 * 0,6 * 0,75 * 0,9 * 1,0 = 127,08 m3 / hod 
 
Pracovní výkonnost 
K6 (koeficient časového využití – 50 min / hod) = 0,83 
Qs = Qp * K6 = 127 * 0,83 = 105,41 m3 / hod 
 
Celková doba trvání prací 
Vcelk / Qs = 633,62 / 105,5 = 6,0 hod = ¾ pracovního dne 

3.2 Výpočet výkonu nakladače 

Objem lopaty stroje Vlop = 1,1 m3 
Doba teoretického pracovního cyklu Tteor = 30 s 
Časové využití stroje I = 60 min / hod 
Celkový objem těžené ornice s nakypřením (součinitel = 1,2*) Vcelk = 760,34 m3 
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*Způsob získání hodnoty a zdroj popsán v kapitole D. Technologický předpis 
pro zemní práce, bod 3.1.1 Hlavní materiály. 
 
Výpočet: 
Doba skutečného pracovního cyklu 
 
Ts = Tteor + k1 + k2 + k3 + k4 
Ts = 30 + 0,8 + 0,6 + 0 + 2,4 
Ts = 33,8 s 
 
k1 (hornina) = 0,8 s 
k2 (hromada) = 0,6 s 
k3 (průběh pracovního cyklu) = 0 s 
k4 (vyklápění) = 2,4 s 
k5 (časové využití) = 1 s 
k1, k2, k3, k4 – opravné koeficienty pro výpočet skutečné doby pracovního cyklu 
 
Stanovení požadovaného objemu horniny přepravované v jednom cyklu 
Vs = Vlop ∗ kp   Vlop – potřebná velikost lopaty nakladače 
Vs = 1,1 ∗ 0,9    kp – koeficient plnění (0,88 – 92%) …90% 

Vs = 0,99 m 0 Vs – požadovaný objem horniny přepravované 
v jednom cyklu 

 

Teoretická výkonnost 

Qteor = 3 600 ∗  
Vs
Ts

 

Qteor = 3 600 ∗  
0,99
33,8

 

Qteor = 105,44 m0/hod 
 
Provozní výkonnost nakladače 
Qp = Qteor ∗ k5 
Qp = 105,44 ∗ 1,0 
_` = IGQ, aa bc/de7 
 
Celkový objem nakypřené ornice = 760,34 m3 
760,34 / 105,44 = 7,21 hod = cca 1 pracovní den 

3.3 Výpočet výkonu rypadla při výkopu stavební jámy 

Objem radlice šířky 1,4 m -  Vs = 1,09 m3 
Doba teoretického pracovního cyklu Tteor = 30 s 
Časové využití stroje I = 50 min / hod 
Úhel otáčení výložníku f = 120° 
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Výpočet: 
Teoretická výkonnost 

Qteor = 3 600 ∗  
Vs

Tteor
 

Qteor = 3 600 ∗  
1,09
30

 

_fgeh = IcG, 6 bc/de7 
 
Provozní výkonnost 
Qp = Qteor ∗ k1 ∗ k2 ∗ k3 ∗ k4 ∗ k5 ∗ k6 
Qp = 130,8 ∗ 0,96 ∗ 1,0 ∗ 0,98 ∗ 1,0 ∗ 0,96 ∗ 0,83 
_` = ic, GQ bc/de7 
 
k1 (rozpojitelnost) = 0,96 
k2 (kvalita obsluhy) = 1,0 
k3 (úhel otáčení) = 0,98 
k4 (opotřebení) = 1,0 
k5 (poměr objemu) = 10 / 1,09 = 9,17 → 0,96 
k6 (časové využití) = 0,83 
 

Doba provozního pracovního cyklu 

Tprovoz =
3 600 ∗ Vs

Qp
=  

3 600 ∗ 1,09
93,05

=  42,4 = 43 s 

Pracovní výkonnost 
Celkový objem nenakypřeného výkopku ze stavební jámy = 2 878,44 m3 
2 878,44 / 93,05 = 30,93 hod / (8 * 50 / 60) = 4,64 = cca 5 pracovních dnů 

3.4 Výpočet potřeby počtu nákladních automobilů 

3.4.1 Odvoz ornice na skládku zemin (pískovna Černovice) 

Trasa odvozu je dána v kapitole C. Koordinační situace se širšími 
dopravními vztahy. Pro cestu ze staveniště bude zvolena trasa A (z hlediska 
užších dopravních vztahů), která naváže na trasu 3.2.1 (z hlediska širších 
dopravních vztahů. Pro zpáteční cestu bude použita opět trasa 3.2.1, která však 
naváže na trasu E ke staveništi (trasa A je jednosměrná). 

 
Doba pracovního cyklu nakladače Ts = 33,8 s 
Objem lopaty nakladače Vs = 0,99 m3 
Objem korby nákladního automobilu Vk = 10 m3 
Provozní výkonnost nakladače Qp = 105,44 m3 / hod 
Součinitel nakypření zeminy = 1,2 
Celkový objem nakypřené ornice pro odvoz na skládku zemin Černovice Vcelk = 
370,34 m3 
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Objemová hmotnost zeminy 1 770 kg/m3 * 10 = 17 700 kg < 19 750 kg → 
VYHOVUJE 
(objemová hmotnost uvažována dle BW01, prezentace ZEMNÍ PRÁCE + 
STROJE, autor Ing. Radka Kantová) 
Cesta na skládku: 15,1 km, rychlost 50 km / h 
Cesta ze skládky: 19,1 km, rychlost 65 km / h 
 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom pracovním cyklu = 0,99 m3 
Počet cyklů: 10 m3 / 0,99 = 10 cyklů 
Celková doba naložení (t1):  
10 * 33,8 s = 338 s = 5,63 min = cca 6 min 
Doba potřebná na cestu na skládku (t2): 
15,1 / 50 = 0,302 hod = 1 087 s = cca 18 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce (t3): 
3 minuty = 180 s 
Doba potřebná pro cestu zpět (t4): 
19,1 / 65 = 0,294 hod = 1 058 s = cca 17 min 
 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
Top = t1 + t2 + t3 + t4 = 6 + 18 + 3 + 17 = 44 minut = 2 640 s 
 
Výkon odvozného prostředku: 
Qop = 3 600 * ( Vk / Top) = 3 600 * (10/2 640) = 13,64 m3 / hod 
 
Potřebný počet automobilů: 
Pop = Qp / Qop = 105,44 / 13,64 = 7,7 = 8 automobilů 
Počet jízd 
N = Vcelk / Vk = 370,34 / 10 = 37 jízd 
 
Přibližná doba trvání celého procesu odvážení (bez skrývky): 
0,99 m3 / 33,8 s = 105,44 m3 / hod 
370,34 /105,44 = 3,51 hod 

3.4.2 Odvoz ornice na skládku na vedlejším staveništi (bude 
probíhat odděleně od odvozu na skládku Černovice) 

Doba pracovního cyklu nakladače Ts = 33,8 s 
Objem lopaty nakladače Vs = 0,99 m3 
Objem korby nákladního automobilu Vk = 10 m3 
Provozní výkonnost nakladače Qp = 105,44 m3 / hod 
Součinitel nakypření zeminy = 1,2 
Celkový objem nakypřené ornice pro odvoz na staveništní skládku  
Vcelk = 390 m3 
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Objemová hmotnost zeminy 1 770 kg/m3*10 = 17 700 kg < 19 750 kg → 
VYHOVUJE 
(objemová hmotnost uvažována dle BW01, prezentace ZEMNÍ PRÁCE + 
STROJE, autor Ing. Radka Kantová) 
Cesta na skládku: 0,1 km, rychlost 10 km / h 
Cesta ze skládky: 0,1 km, rychlost 10 km / h 
 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom pracovním cyklu = 0,99 m3 
Počet cyklů: 10 m3 / 0,99 = 10 cyklů 
Celková doba naložení (t1):  
10 * 33,8 s = 338 s 
Doba potřebná na cestu na skládku (t2): 
0,1 / 10 = 0,01 hod = 36 s 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce (t3): 
2 minuty = 120 s 
Doba potřebná pro cestu zpět (t4): 
0,1 / 10 = 0,01 hod = 36 s 
 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
Top = t1 + t2 + t3 + t4 = 338 + 36 + 120 + 36 = 530 s = 8,83 minut 
 
Výkon odvozného prostředku: 
Qop = 3 600 * ( Vk / Top) = 3 600 * (10 / 530) = 67,925 m3 / hod 
 
Potřebný počet automobilů: 
Pop = Qp / Qop = 105,44 / 67,925 = 1,55 = 2 automobily 
 
Počet jízd 
N = Vcelk / Vk = 390 / 10 = 39 jízd 
 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
0,99 m3 / 33,8 s = 105,44 m3 / hod 
390 /105,44 = 3,70 hod 

3.4.3 Odvoz výkopku z jámy na skládku zemin Pískovna Černovice 

Trasa odvozu je dána v oddílu C. Koordinační situace se širšími 
dopravními vztahy. Pro cestu ze staveniště bude zvolena trasa A (z hlediska 
užších dopravních vztahů), která naváže na trasu 3.2.1 (z hlediska širších 
dopravních vztahů. Pro zpáteční cestu bude použita opět trasa 3.2.1, která však 
naváže na trasu E ke staveništi (trasa A je jednosměrná). 
 
Doba pracovního cyklu rypadla Tprovoz = 43 s 
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Objem lopaty rypadla šířky 1,4 m - Vs = 1,09 m3 
Objem korby nákladního automobilu Vk = 10 m3 
Provozní výkonnost rypadla Qp = 93,05 m3 / hod 
Součinitel nakypření zeminy = 1,2 
Celkový objem nenakypřeného výkopku z jámy pro odvoz na skládku zemin 
Pískovna Černovice Vcelk = 2 878,44 m3 
Objemová hmotnost zeminy 1 770 kg/m3 * 10 = 17 700 kg < 19 750 kg → 
VYHOVUJE 
(objemová hmotnost uvažována dle BW01, prezentace ZEMNÍ PRÁCE + 
STROJE, autor Ing. Radka Kantová) 
Cesta na skládku: 15,1 km, rychlost 50 km / h 
Cesta ze skládky: 19,1 km, rychlost 65 km / h 
 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom pracovním cyklu = 1,09 m3 * 1,2 = 1,308 
m3 
Počet cyklů: 10 m3 / 1,308 = 8 cyklů 
Celková doba naložení (t1):  
8 * 43 s = 344 s = 6 min 
Doba potřebná na cestu na skládku (t2): 
15,1 / 50 = 0,302 hod = 1 087 s = 18 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce (t3): 
3 minuty = 180 s 
Doba potřebná pro cestu zpět (t4): 
19,1 / 65 = 0,294 hod = 1 058 s = 17 min 
 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
Top = t1 + t2 + t3 + t4 = 6 + 18 + 3 + 17 = 44 min = 2 640 s 
 
Výkon odvozného prostředku: 
Qop = 3 600 * ( Vk / Top) = 3 600 * (10 / 2 640) = 13,64 m3 / hod 
 
Potřebný počet automobilů: 
Pop = Qp / Qop = 93,05 / 13,64 = 6,82 = cca 7 automobilů 
 
Počet jízd 
N = Vcelk / Vk = (2 878,44 * 1,2) / 10 = 345,4 = 346 jízd 
 
Přibližná doba trvání celého procesu odvozu: 
(1,09 m3 * 1,2) / 43 s = 0,0304 m3 / s * 3 600 = 109,5 m3 / hod 
(2 878,44 * 1,2) /109,5 = 31,55 hod 
31,55 / 7 = 4,51 dnů (odečtena povinná pauza na oběd) 
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Obr. G.4.1.1 Dozer Caterpillar D6T XL, zdroj: [21] 

3.4.3 Odvoz výkopku z ostatních výkopů 

 Množství automobilů pro odvoz zeminy z ostatních výkopů nelze přesně 
stanovit, protože jednotlivé cykly rypadla budou rozdílné, těžba bude probíhat 
prostřednictvím 3 radlic o různém objemu a zároveň bude prováděno pažení 
výkopů. Množství tedy bude stanoveno operativně při provádění. 

4. Návrh strojních sestav 

4.1 Stroje pro provádění zemních prací 

Jako hlavní stroje pro zemní práce jsou navrženy dozer, nakladač a 
rýpadlo. Tyto stroje budou zapůjčeny ve společnosti ZEPPELIN Brno. Pro 
odvoz zeminy bude použit nákladní automobil TATRA Phoenix. Dále budou 
použity stroje pro přepravu ostatních materiálů a strojů. 

4.1.1 Dozer CATERPILLAR D6T XL 

Údaje o stroji: Typ použité radlice: XL-A Blade 
Objem radlice: 3,93 m3 

Šířka radlice: 4 160 mm 
Přepravní hmotnost: 17 753 kg 

   Provozní hmotnost: 21 306 kg 
   Výkon: 190 kW 
   Celková výška: 3 185 mm 
   Celková délka stroje: 4 250 + 570 + 1 007 mm = 5 827mm 

Šířka stroje: 2 540 mm 

Dozer bude použit pro skrývku ornice na ploše hlavního staveniště a na 
něj bude navazovat nakladač, který bude vytěženou zeminu nakládat na 
nákladní automobily. 
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Obr. G.4.1.2 Nakladač Caterpillar 908H, zdroj: [35] 

Celkem bude skryto 633,62 m3 zeminy (hodnota bez nakypření), mocnost 
skrývky cca 200 mm. 

4.1.2 Nakladač CATERPILLAR 908H 

Údaje o stroji: Objem lopaty: 1,1 m3 
   Provozní hmotnost: 6 465 kg 
   Výkon: 84 kW 
   Celková výška: 2 650 mm 
   Rozvor: 2 170 mm 

Celková délka: 5 595 mm 
Celková šířka: 1 985 mm 
Výška: 2 650 mm 

Nakladač bude na staveništi použit pro nakládání veškeré skryté ornice 
na nákladní automobily. Nakládání ostatní vytěžené zeminy zajistí rypadlo. 
 

4.1.3 Rypadlo CATERPILLAR M316F 

Údaje o stroji:  Provozní hmotnost: 16 130 kg 

    Maximální výkon: 105 kW 
    Maximální vodorovný dosah: 9,40 m 
    Maximální hloubkový dosah: 6,10 m 
    Výška: 3 170 mm 
 
Objemy použitých radlic:  Šířka 1 400 mm – 1,09 m3 

Šířka 900 mm – 0,62 m3 

Šířka 600 mm – 0,35 m3 
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Obr. G.4.1.3 Nakladač Caterpillar 908H, zdroj: [21] 
  

Rypadlo bude na staveništi použito pro těžení a současné nakládání 
zeminy z výkopů na nákladní automobily. Dále pro manipulaci s pažícími boxy, 
jejich osazení a demontáž, a přemístění výkopku se zpětným zásypem výkopů 
pro kanalizaci v oblasti osazení pažících boxů. 

4.1.4 Nákladní automobil TATRA Phoenix 6x6 s třístranným 
sklápěčem T158-8P5R33.343 

Údaje o stroji: Objem korby: 10,0 m3 
   Maximální technicky přípustná hmotnost: 30 000 kg 
   Užitečné zatíženi: 19 750 kg 
   Výkon: 300 kW 
   Maximální rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 
   Stoupavost při 30 000 kg: 67,0% 

Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
 



193 
 

 

 
Obr. G.4.1.4 Nákladní automobil TATRA Phoenix 6x6 s třístranným sklápěčem T158-

8P5R33.343, zdroj: [36] 
 
 Stroje budou nasazeny pro odvoz ornice i zeminy z výkopů na skládku 
zemin v Brně – Černovicích, resp. na skládku zemin na vedlejší staveniště. 

4.1.5 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 26.364 HIAB 288 
EP-4 

Údaje o stroji: Nosnost: 11,0 t 
Maximální nosnost hydraulické ruky: 10,5 t 
Maximální dosah hydraulické ruky: 12,6 m 
Nosnost hydraulické ruky při maximálním dosahu: 1 760 kg 
Rozměry ložné plochy: 6,2 m x 2,45 m 
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Obr. G.4.1.5 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 26.364 HIAB 288 EP-4, 

zdroj: [38, 39] 
 

 

 Nákladní automobil bude použit pro dopravu pažících boxů a řeziva pro 
zajištění svislosti stěn výkopů. Dále bude použit pro manipulaci s materiály a 
malými stroji v rámci staveniště (pomocí hydraulické ruky). 

4.1.6 nákladní automobil Iveco Daily 60C15 s hydraulickou rukou 
HIAB 033 T-2 

Údaje o stroji: Objem motoru: 2 998 ccm 
Výkon: 107 kW (145 PS) 
Palivo: nafta 
Karoserie: valník 
Počet míst k sezení: 3 
Nosnost: 3,0 t 
Typ hydraulické ruky: HIAB 033 T, maximální nosnost 2,31 t 
Rozměry ložné plochy: 5,1 m x 2,4 m 
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Obr. G.4.1.6 Nákladní automobil Iveco Daily 60C15 s hydraulickou rukou HIAB 033 T-2, 

zdroj: [40, 41] 

 
Obr. G.4.1.7 Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 L2H2, zdroj: [42] 

 

 Nákladní automobil bude použit pro dopravu ostatních doplňkových 
materiálů a malých strojů. 

4.1.7 Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 L2H2 

- počet míst:    6 
- palivo:    nafta 
- objem motoru:   1 997 ccm 
- výkon:    96 kW (130 PS) 
- povolená hmotnost:  3,3 t 
- vnější rozměry:   délka 5,413 m 

výška 2,524 m 
šířka 2,050 m 

- rozměry nákladového prostoru (včetně zadních sedadel s možností 
demontáže)   délka 3,120 m 
    výška 1,932 m 
    šířka maximální 1,870 m, minimální 1,422 mm 

Automobil bude použit pro dopravu pracovníků mezi sídlem dodavatelské 
organizace a pracovištěm. 
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Obr. G.4.1.8 tahač Volvo FH 16 s teleskopickým podvalníkem Nooteboom OSDS-48-

03V(EB), zdroj: [43,44,45] 

4.1.8 Tahač Volvo FH 16 s teleskopickým podvalníkem Nooteboom 
OSDS-48-03V(EB) 

Tahač Volvo FH 16 
Rozměr A:     5 690 mm 
Rozměr D:     2 490 mm 
Rozměr F:     375 mm 
Rozměr WB:     3 500 mm 
Hmotnost na přední nápravu:  5 355 kg 
Hmotnost na zadní nápravu:  1 925 kg 
Hmotnost celková:    7 280 kg 
Maximální celková hmotnost soupravy:  44 000 kg 
Teleskopický podvalník Nooteboom OSDS-48-03V(EB) 
Hmotnost:     10 410 kg 
Nosnost:     34 590 kg 
Šířka:      2 540 mm 
Délka:      13 150 mm 
Rozvor:     8 300 mm 
Celková délka soupravy:   16 440 mm 
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Obr. G.4.2.1.1 Pracovní rozsah čerpadla s domíchávačem SCHWING STETTER 

FBP 24, ROCKSCHEIBER, zdroj: [46] 
 

 
 Souprava bude použita pro dopravu dozeru, nakladače a rypadla 
z půjčovny Zeppelin Brno. Podrobnější informace o rozměrech, rozvoru, 
poloměru otáčení, dopravě apod. jsou rovněž uvedeny v kapitole  
C. Koordinační situace se širšími vztahy dopravních tras. 

4.2 Stroje pro provádění základových konstrukcí 

4.2.1 Čerpadlo s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24, 
ROCKSCHEIBER (Pumpomix) 

Dopravní výkon:    61 m3/h 
Průměr dopravního potrubí:  100 mm 
Vertikální dosah:    23,75 m 
Horizontální dosah:    19,60 m 
Rozbalovací výška:    7,70 m 
Počet ramen:    3 ks 
Koncová hadice:    100 x 3 000 mm 
Pracovní rádius otoče:   365° 
Jmenovitý obsah:    7 000 l 
Celková přípustná hmotnost:  32 t 
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Obr. G.4.2.1.2 Čerpadlo s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24, 

ROCKSCHEIBER, zdroj: [46] 
 

 
Obr. G.4.2.2 Autodomíchávač SCHWING STETTER řady LIGHT LINE, AM 7 C, zdroj: 

[46] 
 

 Stroj bude použit pro sekundární dopravu čerstvých betonových směsí 
(zároveň i 1. várky v případě primární dopravy) při potřebě betonu pro danou 
fázi do objemu 25,8 m3. Pro betonáže vyšších objemů bude použito 
autočerpadlo, viz dále. 

4.2.2 Autodomíchávač SCHWING STETTER řady LIGHT LINE, AM 7 C 

Jmenovitý objem:    7 m3 
Geometrický objem:   12 710 l 
Stupeň plnění:    55,1% 
Průměr bubnu:    2 300 mm 
Otáčky bubnu:    0 – 12/14 / min 
Výška násypky*:    2 425 mm 
Průjezdná výška*:    2 426 mm 
Výsypná výška*:    1 027 mm 
* bez pomocného rámu 

Stroj bude použit pro primární dopravu čerstvé betonové směsi na 
staveniště, kromě směsi zavlhlé a směsi, kterou dopraví čerpadlo 
s domíchávačem (předchozí bod 4.2.1). V případě vyšších objemů betonáže 
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Obr. G.4.2.3 Nákladní automobil Iveco Eurocargo 100E18 s třístranným sklápěčem, 

zdroj: [40] 

však budou použity autodomíchávače vyšších objemů dle dostupnosti na 
betonárně (ve vybrané betonárně jsou k dostupnosti objemy 7, 8 a 9 m3). 

4.2.3 Nákladní automobil Iveco Eurocargo 100E18 s třístranným 
sklápěčem 

Objem motoru:    3 920 ccm 
Výkon:     130 kW (176 PS) 
Palivo:     nafta 
Karoserie:     sklápěč 
Povolená hmotnost:    10,0 t 
Nosnost:     6,0 t 
Ložná plocha:    4 300 x 2 250 mm 
 

 Vozidlo bude použito pro dopravu zavlhlé betonové směsi pro zhotovení 
konstrukce podkladního betonu pod úhlem 45°. 
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Obr. G.4.2.4 Nákladní automobil MAN TGX 18.480 4X2 BLS s jeřábovou hydraulickou 

rukou HIAB XS 288 EP-5, zdroj: [39, 47] 

4.2.4 Nákladní automobil MAN TGX 18.480 4X2 BLS s jeřábovou 
hydraulickou rukou HIAB XS 288 EP-5 

Nosnost:     24 t 
Ložná plocha:    2 500 x 13 600 mm 
Nosnost hydraulické ruky:    1 120 kg při maximálním roztažení 
      10 300 kg při minimálním roztažení 
Dosah hydraulické ruky:   17,5 m 
 

 
  

Nákladní automobil bude použit pro dopravu veškerých výztuží, 
smykových trnů a distančních prvků z armovny na staveniště. Způsob přístupu 
na staveniště je popsán v kapitole C. 
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Obr. G.4.2.5 Autočerpadlo betonu PUTZMEISTER M 46-5.16H, zdroj: [48] 

 

4.2.5 Autočerpadlo betonu PUTZMEISTER M 46-5.16H 

Počet ramen:    5 
Výškový dosah:    45,1 m 
Horizontální dosah:    41,1 m 
Hloubkový dosah:    32,2 m 
Rozkládací výška:    9,3 m 
Délka koncové hadice:   4,0 m 
Průměr dopravní hadice:   125 mm 
Výkon:     160 m3/h 
Dopravní tlak:    85 bar 

 Autočerpadlo bude použito pro sekundární dopravu čerstvých 
betonových směsí konzistence S3. 
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Obr. G.4.1.5 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 26.364 HIAB 288 EP-4, 

zdroj: [38, 39] 
 

4.2.6 Nákladní automobil s hydraulickou rukou MAN 26.364 HIAB 288 
EP-4 

Nosnost: 11,0 t 
Maximální nosnost hydraulické ruky: 10,5 t 
Maximální dosah hydraulické ruky: 12,6 m 
Nosnost hydraulické ruky při maximálním dosahu: 1 760 kg 
Rozměry ložné plochy: 6,2 m x 2,45 m 

Nákladní automobil bude použit pro dopravu řeziva a vodovzdorných 
překližek pro bednění, malých pracovních strojů, tvárnic ztraceného bednění, 
systémových těsnících prvků pro pracovní a dilatační spáry, tepelné izolace, 
lepidla na tepelné izolace, prvků pro uzemnění a drobného doplňkového 
materiálu. Dále bude použit pro manipulaci s výztužemi, bedněním a příp. 
dalšími materiály v rámci staveniště. 

U lehkých a málo rozměrných materiálů a strojů lze nahradit následujícím 
nákladním automobilem. 
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Obr. G.4.2.7 Nákladní automobil Iveco Daily 60C15 s hydraulickou rukou HIAB 033 T-2, 

zdroj: [40, 41] 

4.2.7 Nákladní automobil Iveco Daily 60C15 s hydraulickou rukou 
HIAB 033 T-2 

Objem motoru: 2 998 ccm 
Výkon: 107 kW (145 PS) 
Palivo: nafta 
Karoserie: valník 
Počet míst k sezení: 3 
Barva: bílá 
Nosnost: 3,0 t 
Typ hydraulické ruky: HIAB 033 T, maximální nosnost 2,31 t 
Rozměry ložné plochy: 5,1 m x 2,4 m 

 

 
Nákladní automobil bude použit pro dopravu ostatních doplňkových 

materiálů a malých strojů. 
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Obr. G.4.2.8 Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 L2H2, zdroj: [42] 

4.2.8 Peugeot Boxer Polocombi Durisotti 3300 L2H2 

- počet míst:    6 
- palivo:    nafta 
- objem motoru:   1 997 ccm 
- výkon:    96 kW (130 PS) 
- povolená hmotnost:  3,3 t 
- vnější rozměry:   délka 5,413 m 

výška 2,524 m 
šířka 2,050 m 

- rozměry nákladového prostoru (včetně zadních sedadel s možností 
demontáže)   délka 3,120 m 
    výška 1,932 m 
    šířka maximální 1,870 m, minimální 1,422 mm 

Automobil bude použit pro dopravu pracovníků mezi pracovištěm a 
sídlem dodavatelské organizace. 
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Obr. G.4.3.1 Vibrační pěch WEBER MT SRV 620, zdroj: [21] 

 
Obr. G.4.3.2 Vibrační deska WEBER MT CR1, zdroj: [21] 

4.3 Malé stroje a pomůcky 

4.3.1 Vibrační pěch WEBER MT SRV 620 

Provozní hmotnost:    66 kg 
Šířka hutnící desky:    280 mm 
Maximální počet úderů za minutu: 700/min 
Amplituda úderů:    65 mm 
Druh motoru:     čtyřtaktní benzínový 
Výkon motoru maximální:   2,5 kW 
Provozní otáčky:    4 100 otáček/min 

 Stroj bude použit pro hutnění zásypů ve výkopech při etapě zemních 
prací i etapě provádění základových konstrukcí. 
 
4.3.2 Vibrační deska WEBER MT CR1 

Provozní hmotnost:    118 kg 
Odstředivá síla:    20 kN 
Frekvence:     10 Hz 
Šířka hutnící desky:    400 mm 
Druh motoru:     vznětový 
Výkon motoru maximální:   3,4 kW 
Provozní otáčky:    3000 otáček/min 
Rychlost pojezdu:    0 – 20 m/min 
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Obr. G.4.3.3 Hladička betonu Wacker Neuson CT 36 – 5A, zdroj: [49] 

 

 
Obr. G.4.3.4 Plovoucí vibrační lišta VT35, profil 1,2 a 3,0 m, zdroj: [49] 

 

Stroj bude použit pro hutnění zásypů ve výkopech a celkové plochy 
základových spár. 

 
4.3.3 Hladička betonu Wacker Neuson CT 36 – 5A 

Průměr lopatky:    915 mm 
Počet lopatek:    4 ks 
Výkon:     4,3 kW 
Objem nádrže:    3,6 l 
Spotřeba:     1,8 l/hod 
Hmotnost:     73 kg 
Variabilní rozsah otáček pro hlazení i leštění, úhel nastavení lopatky až 30°. 

 Stroj bude použit pro hlazení betonu při provádění 8. fáze betonáže, tj. 
povrchu základové desky. 
 

4.3.4 Plovoucí vibrační lišta VT35, profil 1,2 a 3,0 m 

Použit 1 ks délky 1,2 m a 1 ks délky 3,0 m 
Váha (bez profilu):    12,7 kg 
Váha profilu 1,2 m:    2,9 kg 
Váha profilu 3,0 m:    7,3 kg 
Vibrace (rukojeť):    méně než 9 m/s sq 
Hlučnost:     50 dB 
Motor:      Honda GX35 – 1,3 HP, 4 – takt 
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Obr. G.4.3.5 Benzínová motorová pila Patriot 4010, zdroj: [50] 

 
Obr. G.4.3.6 Svařovací ruční extrudér LEISTER FUSION 3C, zdroj: [51] 

 

 Stroj bude použit pro hutnění a hlazení vodorovných povrchů betonových 
konstrukcí, provedených z čerstvých betonových směsí. 
 
4.3.5 Benzínová motorová pila Patriot 4010 včetně paliva 

Objem motoru:    39,6 cm3 
Výkon:     1,5 kW 
Maximální otáčky:    11 000 otáček/min 
Řetěz:      3/8 
Délka lišty:     34 cm 
Hmotnost:     4,3 kg 

 Stroj bude použit pro vykácení náletových dřevin, zhotovení konstrukce 
pažení výkopů a výrobu bednění základových konstrukcí. 
 

4.3.6 Svařovací ruční extrudér LEISTER FUSION 3C 

Napětí:     230 V 
Příkon:     2 800 W 
Frekvence:     50/60 Hz 
Maximální teplota:    350 °C 
Průtok vzduchu (20°C):   cca 300 l/min 
Rozměry: 588 x 98 x 225 mm (bez svařovací 

botky) 
Hmotnost:     6,9 kg 
Plastifikační teplota:   až 320 °C 

 Stroj bude použit pro svařování těsnících profilů ve spárách.  
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Obr. G.4.3.7 Svářečka Güde GE 185F trafo, zdroj: [52] 

 
Obr. G.4.3.8 Mechanický ponorný vibrátor DYNAPAC AT 39, zdroj: [53] 

 

4.3.7 Svářečka Güde GE 185F trafo 

Regulační rozsah:    40 – 170 A 
Doporučená síla materiálu:  1,5 – 10 mm 
Maximální příkon:    4,5 kW 
S pojezdovými kolečky, ventilátorem, oklepávacím kladívkem, ocelovým 
kartáčem, svářečským štítem, držákem elektrod, svářecím kabelem. 

 Stroj bude použit pro svařování výztuží v etapě základových konstrukcí. 
 

 

4.3.8 Mechanický ponorný vibrátor DYNAPAC AT 39 

Hmotnost:     2,1 kg 
Průměr:     39 mm 
Délka:      315 cm 
Frekvence:     12 000 ot./min 

Stroj bude použit pro hutnění betonu v místech, kde nebude hutnění 
pomocí vibračních lišt dostatečně účinné nebo nebude možné z důvodu 
přístupnosti. 
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Obr. G.4.3.9 Kompaktní kotoučová pila Narex EPK 16 D („mafl“), zdroj: [54] 

 

 
Obr. G.4.3.10 Úhlová bruska Narex EBU 15-16, zdroj: [54] 

 

4.3.9 Kompaktní kotoučová pila Narex EPK 16 D („mafl“) 

Jmenovitý příkon:    1 100 W 
Hloubka řezu při 90°:   0 – 55 mm 
Otáčky naprázdno:    4 700 ot. / min 
Řezný úhel:     0 – 45° 
Rozměry kotouče:    160 x 20 / 2,5 mm 
Hmotnost:     3,4 kg 

 Stroj bude použit pro řezání prvků dřevěného bednění. 
 
4.3.10 Úhlová bruska Narex EBU 15-16 

Hmotnost:     2,9 kg 
Jmenovitý příkon:    1 600 W 
Maximální průměr kotouče:  150 mm 
Otáčky naprázdno:    9 000 ot. / min 
Závit na vřetenu:    M14 

 Stroj bude použit pro řezání ocelových prvků, především výztuží. 
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Obr. G.4.3.11 Vrtačka příklepová Narex EVP 13 E-2H3, zdroj: [54] 
 

   
Obr. G.4.3.12 Myčka tlaková Karcher K5 Premium Full Control, zdroj: [55] 

4.3.11 Vrtačka příklepová Narex EVP 13 E-2H3 včetně sady vrátků do 

betonu, dřeva a oceli a sady hlavic na šroubování 

Maximální průměr vrtání do oceli: 10 mm 
Rozsah sklíčidla:    1,5 – 13 mm 
Maximální průměr vrtání do dřeva: 35 mm 
Jmenovitý příkon:    650 W 
Hmotnost:     1,8 kg 
Maximální krouticí moment:  29 Nm 
Volnoběžné otáčky:    0 – 1 100 ot./min, 0 – 3 000 ot./min 

 
 Stroj bude použit pro provádění vývrtů v betonu pro ukotvení bednění a 
vývrtů v dřevěných prvcích bednění a pro provádění šroubovaných spojů 
dřevěných prvků. 
 
4.3.12 Myčka tlaková Karcher K5 Premium Full Control 

Příkon:     2,1 kW 
Pracovní tlak:    20 - 145 bar 
Průtok vody:     500 l/hod 
Max. teplota přívodní vody.  40 °C 
Hmotnost bez příslušenství:  12,7 kg 
Rozměry:     397 x 305 x 867 mm 

 Stroj bude použit pro omývání znečištěných automobilů a komunikace při 
výjezdu ze staveniště, příp. pro očištění povrchů prováděných konstrukcí před 
uložením dalších vrstev (např. očištění podkladního betonu před betonáží 
základové desky). 
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Obr. G.4.3.13 Ohýbačka betonářské oceli SIMA DBR 32, zdroj: [56] 

    
Obr. G.4.3.14 Vazač armovací oceli MAX RB398, zdroj: [63] 

4.3.13 Ohýbačka betonářské oceli SIMA DBR 32 

Maximální průměr ohýbaného prutu: 32 mm 
Ohýbací síla:     11 t 
Elektrický motor:    230 V / 1 050 W 
Rozměry:     660 x 270 x 200 mm 
Hmotnost:     22 kg 

Stroj bude použit v případě potřeby ohnutí výztuží. Ty však budou na 
stavbu dopraveny naohýbané, stroj tedy slouží pouze jako pomocný, pro 
dodatečné drobné úpravy. 

 
4.3.14 Vazač armovací oceli MAX RB398 

Napájení:      14,4 V 
Hmotnost:     4,4 kg 
Rozměry:     305 x 105 x 290 mm 
Určení:     Pro výztuž průměru 10x10 – 16x19 mm 

 
 
 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
Vazač bude použit pro vázání veškerého armování základových 

konstrukcí. 
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Obr. G.4.3.15 Průmyslový vysavač MAC 503, zdroj: [57] 

     
Obr. G.4.3.16 Totální stanice TOPCON OS 103, vč. odrazného hranolu a 
hliníkového stativu, zdroj: [58] 

4.3.15 Průmyslový vysavač MAC 503 

Typ použití:      suché a mokré 
Objem nádoby na odpad:   40 l 
Příkon:     1 400 W 
Délka sací hadice:    8 m 
Hlučnost:     73 dB 
Průtok vzduchu:    3 583 l/min 

 Stroj bude použit pro vysátí drobného odpadu a znečištění v průběhu 
výstavby. 
 
4.3.16 Totální stanice TOPCON OS 103, vč. odrazného hranolu a 

hliníkového stativu 

Dosah na hranol:    až 4 000 m 
Dosah bez hranolu:    0,3 – 500 m 
 

  
Stroj bude použit pro veškeré geodetické práce při vyměřování poloh 

konstrukcí a vytyčování bodů. 
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Obr. G.4.3.17 Vázací řetěz s okem a hákem, zdroj: [64] 

4.3.17 Vázací řetěz čtyřřadý s okem a hákem 

Délka jednotlivých řetězů:   1 500 mm 
Celková maximální nosnost:  2,36 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Řetěz bude použit pro ukotvení pažících boxů k lopatě rypadla při jejich 

přemísťování, osazování a demontáži. 
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Finanční porovnání výhodnosti použití autočerpadla a čerpadla 
s domíchávačem (pumpomixem) 
 Tato kapitola obsahuje porovnání finanční náročnosti pro dopravu 
čerstvých betonových směsí při betonážích malých objemů. 
 Porovnání je provedeno pro 1. fázi betonáže (podkladní beton), při které 
bude použito celkem 25,80 m3 čerstvé betonové směsi (ČBS). 
 Porovnání spočívá ve zhodnocení finanční náročnosti při použití 
autočerpadla a naopak při použití čerpadla s domíchávačem (pumpomixu). 
  
Porovnávané stroje pro sekundární dopravu: 
VARIANTA A) 
autočerpadlo betonu PUTZMEISTER M 46-5.16H 
 
VARANTA B) 
čerpadlo s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24, ROCKSCHEIBER 
 
VARIANTA A) 
Tab. H.1 Finanční porovnání – varianta A) 

Autočerpadlo betonu PUTZMEISTER M 46-5.16H 
Parametr Cena Kč/MJ Počet MJ Celkem K 

Cena Kč bez DPH za 15 minut 
pobytu stroje na stavbě 

750/15 min 8x15 min* 6 000 Kč 

Cena Kč bez DPH za 1 m3 
přečerpaného betonu 

50 25,80 m3 1 290 Kč 

Přístavné z betonárny na stavbu a 
zpět (betonárna Bosonohy celkem 

2x15,6 km) 
45 31,2 km 1 404 Kč 

Doprava betonu autodomíchávači 305/m3 25,80 m3 7 869 Kč 
Cena celkem: 16 563 Kč 

 
VARANTA B)  
Tab. H.2 Finanční porovnání – varianta B) 

Čerpadlo s domíchávačem SCHWING STETTER FBP 24, ROCKSCHEIBER 
Parametr Cena Kč/MJ Počet MJ Celkem 

Cena Kč bez DPH za 15 minut 
pobytu stroje na stavbě 

450/15 min 8x15 min* 3 600 Kč 

Cena Kč bez DPH za 1 m3 
přečerpaného betonu 

- 25,80 m3 - 

Doprava stroje včetně 4,5 m3 betonu 305/m3 7,0 m3 2 135 Kč 
Doprava zbylého betonu 

autodomíchávači 
305/m3 21,3 m3 6 497 Kč 

Cena celkem: 12 232 Kč 
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Pozn.: Údaje o cenách převzaty z ceníku společnosti, od které budou služby 
odebírány, tj. Českomoravský beton, Heidelberg Cement Group: Ceník 2017. 
Transportbeton a značkové produkty. Dostupné online z: 
http://www.transportbeton.cz/ 
*uvažováno orientačně 
 

Z výše uvedených údajů vyplívá, že finančně výhodněji vychází varianta 
B), tedy použití čerpadla s autodomíchávačem (pumpomixu). Cenový rozdíl 
mezi oběma variantami pro zmíněnou 1. fázi betonáže, s objemem betonu 
25,80 m3, činí 4 331 Kč. 
 Tato varianta bude tedy použita pro 1., 2., 3. a 4. fázi betonáže, kdy 
maximální množství betonu na danou fázi činí 25,80 m3. 
 Pro ostatní fáze betonáže, tj. pro 5., 7. a 8. fázi, při kterých je použito 
větší množství čerstvé betonové směsi (řádově vždy nad 100 m3), bude použito 
autočerpadlo, a to z toho důvodu, že má vyšší výkon, vyšší potřebný 
horizontální dosah a také proto, že pumpomix nelze podle pokynů dodavatele 
pro takto velké objemy použít. 
 Pro 6. fázi betonáže, kdy bude použit zavlhlý beton, tj. konzistence S1, 
bude použit nákladní automobil se sklápěčem. Tento způsob dopravy je zvolen 
z toho důvodu, že směs konzistence S1 není z technických důvodů možné 
přepravit žádnou z výše porovnávaných variant (beton není s této konzistenci 
čerpatelný). 
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1. Vstupní kontroly 

1.1 Převzetí staveniště – příjezdové a přístupové cesty, přípojná 
místa 

 Při převzetí staveniště musí stavbyvedoucí společně s technickým 
dozorem investora zkontrolovat přístupnost a příjezd na staveniště, tj. zda je na 
něj možné přijet z komunikace Rekreační tak, jak je předpokládáno v PD a TP. 
Kontrola se provádí z toho důvodu, aby na staveniště bylo možné bezpečně 
dopravit potřebnou mechanizaci a dopravní prostředky s materiálem, stroji 
apod. Stav staveniště by měl také celkově odpovídat předpokladům projektové 
dokumentace. 
 Dále je nutné zkontrolovat, zda se na staveništi nachází přípojná místa 
pro odběr elektřiny a vody pro potřeby staveniště. 
 O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

1.2 Převzetí staveniště - kontrola projektové dokumentace a dalších 
dokumentů 

 Bude provedena kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, 
především kontrola kompletnosti všech realizačních výkresů a výkresů situace 
s vyznačením všech stávajících inženýrských sítí, sousedních budov a 
příjezdových komunikací, osvětlení.  
 Dále bude provedena kontrola řádného vyplnění protokolu o předání a 
převzetí staveniště. 
 Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují také rozsah 
projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, vlastnické 
listy k pozemkům staveniště, založení stavebního deníku, dodržení územních 
podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, odvod 
splaškových, dešťových a jinak znečištěných vod. 
 Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole do stavebního deníku. 

1.3 Převzetí staveniště - kontrola převzatých geodetických bodů 

V tomto bodě je nutné zkontrolovat označení, polohy a výšky 
geodetických bodů, které se přebírají při převzetí staveniště s projektovou 
dokumentací. Jde o umístění nejméně tří bodů, kdy minimálně jeden musí být 
výškopisný a dva polohopisné. 
 Kontrola se provede opakovaným měřením pomocí geodetických 
přístrojů, kterou provede geodet, příp. stavbyvedoucí. 
 Při měření by měly vycházet přibližně stejné hodnoty. Maximální možnou 
odchylku měření stanoví geodet výpočtem. V případě zjištění vyšších 
nepřesností bude následně geodetem zvolen postup pro jejich odstranění. 
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1.4 Převzetí staveniště – radonové riziko 

 Stavbyvedoucí a technický dozor investora provedou kontrolu výsledků 
radonového průzkumu s kontrolním měřením a jeho shodu s návrhem opatření. 
Dle PD je na pozemku stanoven střední radonový index, pro který by měly 
vycházet následující hodnoty, tj. objemová aktivita radonu Cs (kBq/m3) pro 
zjištěný střední radonový index v závislosti na plynopropustnosti zemin:  
(30; 100) pro nízkou, (20; 70) pro střední a (10; 30) pro vysokou 
plynopropustnost. 

1.5 Převzetí staveniště - kontrola vytyčení stávajících sítí 

 Je nutné zkontrolovat, zda jsou správně vytyčeny a řádně označeny 
stávající inženýrské sítě, které se nachází na místě hlavního i vedlejšího 
staveniště a také v jejich těsné blízkosti, dále přípojných míst na tyto sítě, což je 
úkolem geodeta a jeho asistenta, resp. stavbyvedoucího. Vytyčení musí být 
provedeno s takovou přesností, aby vyhovovalo mezní vytyčovací odchylce, 
jejíž velikost stanoví měřící osoba výpočtem. 

1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Mistr, stavbyvedoucí, nebo koordinátor bezpečnosti práce kontroluje 
způsobilost a proškolení pracovníků proto, aby byli schopni vykonávat jim 
udělené práce.  

Pracovníci svou způsobilost musí prokázat např. platnými strojními 
průkazy, certifikáty, řidičskými průkazy, platným pracovním povolením či jinými 
dokumenty, opravňující je vykonávat určené práce. Dále bude ověřeno, zda 
pracovníci nejsou pod vlivem návykových látek. 

Kontrola se provede každý den, vizuálně. 

1.7 Kontrola strojů a nářadí 

Mistr a hlavní stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce, kontrolují způsobilost 
strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický stav, jako je např. množství 
provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, funkčnost 
výstražných signálů a jiná mechanická poškození, jako např. kontrola, zda 
elektrické přístroje neprobíjejí apod. 

Mistr dále kontroluje, zda jsou stroje po skončení prací uloženy na svá 
místa, v suchu a bezpečí uzamčeny. Těžká technika musí být zaparkována na 
vhodném, předem určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena 
nádobami na zachytávání olejů a jiných provozních kapalin, zabrzděna a 
uzamčena. 
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2. Mezioperační kontroly 

2.8 Kontrola klimatických podmínek  

Stavbyvedoucí, resp. mistr kontrolují klimatické podmínky před 
zahájením prací a případně během dne. Technologický předpis stanovuje, za 
jakých podmínek nelze práce na staveništi provádět, nebo jaká opatření je 
nutno provést, aby práce mohly pokračovat. Výsledek kontroly je nutné vždy 
zapsat do stavebního deníku. 

Teplota by neměla klesnout pod 0°C (mj. pro zajištění dobré 
rozpojitelnosti zeminy) a zároveň by neměla být vyšší než 35°C. Nesmí 
docházet ke krupobití či jiným silným srážkám; v opačném případě je nutné 
práce z důvodu zajištění bezpečnosti, provozu a kvality prací přerušit. Zároveň 
musí být rychlost větru do 11 m/s (nejedná se o práci ve výškách) a viditelnost 
alespoň na 30 m. 

2.9 Kontrola odstranění stávajících objektů/předmětů ze staveniště  

Je nutné provést kontrolu odstranění stávajících prvků na hlavním 
staveništi, které je nutné dle PD a TP odstranit, tj. zeleň, část oplocení a 
skalkovou úpravu.  

Bude tedy provedena kontrola odstranění stávajících dřevin, které jsou 
především náletové (nepodléhá ohlášení dle vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení) 
a budou na staveništi postupně spáleny. Jejich vykácení je nutné provést 
v období vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. následujícího roku. Při jejich 
pálení bude postupováno tak, aby nevznikal příliš velký oheň, a výška pálené 
hromady nesmí přesáhnout 2 m. Oheň musí být pod neustálou kontrolou a v její 
blízkosti bude umístěn zdroj vody, kterým se v případě nadměrného rozhoření 
provede jeho regulace. Po ukončení prací musí být zkontrolováno odstranění 
veškeré zeleně na ploše hlavního staveniště. 

Dále se provede kontrola demontáže oplocení na severním a západním 
okraji staveniště, které by zde jinak překáželo. Jeho materiál musí být ze 
staveniště odstraněn. 

Poslední kontrola bude spočívat v odstranění skalkové úpravy dle 
požadavku investora v SOD, tj. její přemístění vedle jižní strany objektu jeho 
rodinné vily. Zde se materiál ponechá tak, aby byly jednotlivé hmoty odděleny a 
investor si s nimi dále naloží dle jeho uvážení. 

2.10 Kontrola vytyčení skrývky a výkopů v průběhu prací 

Před započetím provádění zemních prací je nutné zkontrolovat, zda 
jejich vytyčení odpovídá projektové dokumentaci. Jedná se o vytyčení polohy 
plochy skrývané ornice, stavební jámy a ostatních výkopů. Kontrolu provede 
geodet (případně stavbyvedoucí) kontrolním měřením před prováděním těžby. 
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ČSN 73 0420-2, tab. 4 stanovuje maximální vytyčovací odchylky přímek 
půdorysné osnovy pro výkopy základů následovně: 
- při vzdálenosti přímek v příčném směru do 16 m → ± 40 mm 
- při vzdálenosti přímek v příčném směru 16 - 25 m → ± 60 mm 
- při vzdálenosti přímek v příčném směru 20 - 40 m → ± 100 mm 
- při vzdálenosti přímek v příčném směru > 40 m (=a) → ± a/400 

Při vytyčování mezilehlých bodů v příčném směru pro výkopy pro základy 
je svislá i vodorovná odchylka max. ± 25 mm (dle ČSN 73 0420, bod 5.3.2.1 a 
5.3.2.3). 
 Pro vytyčování vodorovné roviny výkopů je stanovena odchylka dle ČSN 
73 0420-2, tab. 6 hodnotou ± 25 mm při libovolné vzdálenosti vytyčovacích 
bodů. 

Dále se bude kontrolovat vytyčení všech důležitých bodů a příp. jejich 
přenesení na lavičky. 

2.11 Kontrola zabezpečení staveniště a jeho zařízení  

Zde se kontroluje celkový stav zařízení staveniště, které by mělo 
odpovídat jeho návrhu v příloze č. 13. Výkres zařízení staveniště pro etapu 
zemních prací. 

Provádí se kontrola jeho zabezpečení oplocením proti vniknutí cizích 
osob, umístění vjezdů na staveniště a jejich rozměry. Výška oplocení musí být 
nejméně 1,8 m a v místě vjezdů musí být umožněno jeho otevření / demontáž a 
zamykání. 

Dále je nutno provést kontrolu umístění a kvality zpevněných ploch, tj. 
staveništních komunikací, skládek, chodníků apod. 

V okolí staveniště je nutné zkontrolovat, zda se zde nachází dopravní 
značení navržené v části F. Zásady organizace výstavby a technická zpráva 
zařízení staveniště, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. v aktuálním znění, kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 

V neposlední řadě se provádí kontrola osazených objektů zařízení 
staveniště, především zda jsou správně nadimenzovány, tj. veškeré buňky, 
skladovací plochy, staveništní přípojná místa a rozvody sítí na staveništi, 
osazení staveništních rozvaděčů apod. 

 Veškeré výše uvedené zařízení by nemělo být překážkou pro provádění 
dalších prací nebo je znesnadňovat. 

2.12 Kontrola inženýrsko – geologického průzkumu 

V průběhu provádění zemních prací je nutné kontrolovat, zda se 
vytěžená zemina shoduje s inženýrsko – geologickým průzkumem, který je 
součástí PD. Kontroluje se především mocnost jednotlivých vrstev, jejich 
složení a uspořádání, příp. přítomnost hladiny podzemní vody, která by se ve 
výkopech neměla vyskytovat (její poloha by dle průzkumu měla být cca 6,1 m 
pod úrovní čisté podlahy 1.NP, tj. cca 0,5 m pod nejníže položeným bodem 
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výkopů pro kanalizaci) a další parametry jako vlhkost, tuhost, smyková pevnost 
apod., které by mohly mít vliv na způsob provádění prací. 

V případě, že některé parametry neodpovídají údajům v průzkumu, musí 
být geologem navrhnuta příslušná opatření. 

2.13 Kontrola provádění skrývky ornice 

Při provádění skrývacích prací je nutné kontrolovat, zda je skrývána 
požadovaná tloušťka 200 mm a zda těžba probíhá na ploše, která je k tomu 
určena, tzn. dle výkresu č. 1 Schéma skrývky ornice, který je přílohou této 
dokumentace. 

Je také nutné kontrolovat nepoškozenost ploch, které nemají být 
skrývkou zasaženy. Hranice skrývky např. podél oplocení, kde je ztížený přístup 
strojů, je nutné odstranění ornice provést ručně. 

2.14 Kontrola provádění výkopů 

Kontroluje se vzdálenost pojezdů strojů od hran výkopů, která musí být 
taková, aby byla zajištěna bezpečnost práce a nedošlo k sesuvu stěn výkopů 
nadměrným zatížením, minimálně 1,5 m. 

Při provádění prací se žádné osoby nesmí nacházet v ohroženém 
prostoru strojů, který je vymezen jejich maximálním dosahem zvýšeným o 2 m. 
Výkopové práce probíhají na okraji zastavěného území a jejich výška je nad 1,3 
m, proto je nutné provádět pažení, resp. svahování výkopů, které je navrženo 
v přílohách této dokumentace, zabývajících se zemními pracemi. Pro bezpečný 
přístup pracovníků do výkopů musí být osazeny navržené žebříky a lávky. 

Pro odvoz zeminy z výkopů se musí zkontrolovat, zda je proveden 
navržený výjezd ze stavební jámy, s max. sklonem 10° a min. šířkou 3,5 m. 
V případě nepříznivých klimatických podmínek je nutné ponechat ve výkopech 
ochrannou vrstvu na dokopání, příp. základové spáry chránit jinými ochrannými 
materiály. 

2.15 Kontrola svahování výkopů 

Při provádění prací je nutné kontrolovat, zda sklon svahování odpovídá 
předepsanému sklonu dle TP či PD. Tyto sklony jsou navrženy pod úhlem 60°, 
resp. 35° u stavební jámy a 60° u šachet. Povolená odchylka od těchto sklonů 
je max. 2°. Dále ČSN 73 6133 tab. 13 stanovuje odchylku v rovinnosti svahu 
hodnotou max. 50 mm hluboké prohlubně pod přiloženou 4-metrovou latí. 

V případě zjištění neshod v geologickém profilu či jiných problémů, je 
možné svahování přizpůsobit geologickým poměrům na základě doporučení 
přizvaného geologa. 

2.16 Kontrola skladování a odvozu zeminy 

Je nutné kontrolovat skladované a odvážené množství zeminy, které se 
musí shodovat s požadavkem TP. Kontroluje se, zda poloha umístění skládek 
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zemin odpovídá TP a také zda jsou deponie vhodně tvarovány a uspořádány 
s ohledem mj. na bezpečnost. Ornice musí být skladována v depinii výšky max. 
1,5 m a po dobu max. 2 let (jinak musí být přemístěna z důvodu degradace) a 
výkopek max. 2,0 m. Uložení deponií bude provedeno tak, aby byl zajištěn 
odvod dešťové vody a nedocházelo ke splavování zeminy (tj. kolmo na 
vrstevnice). Při nakládání zemin na automobily se musí kontrolovat nakládané 
množství, aby při jízdě nedocházelo ke ztrátám zeminy na komunikaci a také 
jejich čistota před výjezdem ze staveniště. 

2.17 Kontrola dodání a skladování prvků pro pažení, ostatního 
materiálu 

Bude zkontrolován druh, množství, kvalita, rozměry a čistota dodaného 
materiálu a prvků pro bednění. Množství a druh musí odpovídat specifikaci 
v TP. Kontrola bude provedena dle dodacího listu. 

Dodaný materiál bude skladován v exteriéru na ploše skládek, které musí 
být zpevněné, jejich povrch musí být odvodněn a dostatečně urovnán tak, aby 
bez problémů odolal zatížení od skladovaného materiálu a přepravních 
prostředků, aby vyhovoval bezpečnostním předpisům a to minimální únosností 
2,5 kg/cm2. 

Skládky musí být dostatečně dimenzovány a měly by obsahovat i volné 
manipulační plochy pro překládku skladovaného materiálu. Šířka manipulačního 
prostoru min. 750 mm.  

Uložení bude provedeno tak, aby nedošlo k jeho sesunutí a tím 
k ohrožení bezpečnosti. Při skladování pažících boxů je dle doporučení výrobce 
možno uložit stěny boxů do vodorovné polohy na sebe, do výšky max. 1,6 m. 
Prvky budou podloženy paletami, příp. dřevěnými podkladky a dřevěné prvky 
bednění budou překryty zatíženou plachtou. 

Ostatní drobný materiál musí být uložen v uzamykatelných skladech. 

2.18 Kontrola provádění tradičního bednění 

Při montáži prvků tradičního bednění (roubení s příložným vodorovným 
pažením) bude kontrolována především bezpečnost prací. Pracovníci nesmi 
vstupovat do nezapažených výkopů hloubky nad 1,3 m před jejich zajištěním 
ani se pohybovat v blízkosti lopaty rypadla. Bude kontrolován postup 
osazování, pevnost, přesnost a stabilita celé konstrukce včetně jejích spojů, 
rozepření a vzepření.  

Při těžení bude kontrolována hloubka jednotlivých záběrů a správnost 
ukládání výkopku na určené místo vedle výkopů (min. 0,5 m od jejich okrajů). 

Po ukončení osazování (před započetím montáže kanalizace) bude 
zkontrolována přesnost provedení, čistota a rozměry výkopů. 



225 
 

2.19 Kontrola osazování pažících boxů 

Během provádění prací bude kontrolována shoda provádění 
s předepsaným postupem v TP (resp. s postupem předepsaným výrobcem).  

Před montáží pažících boxů bude provedena kontrola jejich sestavení a 
bezpečnosti při provádění, tj. především bezpečnosti upevnění dílců na lopatu 
rypadla pomocí čtyřřadého vázacího řetězu. Dále bude zkontrolováno 
smontování stěn pažení s vřetenovými vzpěrami. 

Při montáži bude kontrolován pohyb pracovníků tak, aby nedošlo k jejich 
ohrožení pohybem v blízkosti břemene. Dále bude kontrolována přesnost 
osazování dle polohy výkopů a správnosti postupu těžby a zatlačování dle TP. 
Při dosažení dna výkopů bude zkontrolována jejich čistota, hloubka, přesnost 
provedení a příp. přítomnost spodních vod. 

2.20 Kontrola provedení kanalizace 

U kanalizace, pro kterou v rámci zemních prací byla provedena příprava, 
bude zkontrolována kvalita, nepoškozenost a přesnost jejího osazení (při 
odbedňování a provádění zásypů mohlo dojít k jejímu posunu), která musí být 
provedena dle PD, kdy maximální povolená polohová odchylka prostupů je dle 
ČSN 13 670, obr. G.6 stanovena hodnotou ± 25 mm. 

2.21 Kontrola demontáže bednění a zásypu výkopů 

Bude průběžně kontrolováno, zda odbedňování probíhá bezpečně, tj. 
např. zda jsou pažící boxy při demontáži správně ukotveny k radlici rypadla, 
které musí být zapatkováno. 

Dále musí být bednění odstraňováno postupně tak, aby se pracovníci při 
odbedňování, provádění zásypů a hutnění nenacházeli v nezabedněném 
prostrou, kde by mohlo dojít k jejich zavalení. Odbedňování bude probíhat 
postupně, demontáží pažin a dalších prvků (resp. vytahováním pažících boxů) 
za současného zasypávání a hutnění zeminy. Musí se kontrolovat správnost 
hutnění po vrstvách max. 200 mm. 

Po vyjmutí bednění bude zkontrolováno jeho očištění, odstranění hřebíků 
(vrutů), nepoškozenost a uložení na skládce, resp. jeho odvezení ze staveniště. 

 2.22 Kontrola zabezpečení výkopů proti pádu osob 

 Po provedení výkopů je nutné zkontrolovat, zda je jáma opatřena 
zábradlím proti pádu osob. Výška zábradlí musí být minimálně 1 100 mm. Bude 
také zkontrolována pevnost a celková stabilita konstrukce; tyto kontroly provede 
stavbyvedoucí, příp. koordinátor bezpečnosti práce nebo mistr a výsledky se 
zapíší do stavebního deníku. 
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3. Výstupní kontroly 

3.23 Kontrola geometrické přesnosti a rovinnosti 

Po dokončení prací je nutné zkontrolovat, zda jsou jednotlivé výkopy 
dostatečně přesně provedeny podle projektové dokumentace. 

Maximální odchylka polohy výkopu stavební jámy je stanovena ČSN EN 
73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty, tabulkou č. 1 Mezní odchylky kontrolních měření 
prostorové polohy objektů (zde následující tabulka 1.4). Maximální odchylka ve 
vodorovné rovině je tedy v tomto případě 50 mm a ve svislé rovině 20 mm. 
 
Tab. 1.4 – Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů, zdroj: [ČSN 

73 0212-3] 

 
 Ostatní odchylky zemních prací budou provedeny dle prováděcí 
dokumentace. 

3.24 Kontrola ochrany základové spáry 

Na závěr provádění zemních prací je nutné zkontrolovat, zda jsou 
základové spáry chráněny proti nepříznivým vnějším vlivům a jejich stav. 
Neměly by se v nich nacházet hroudy či kamení, dále nesmí být rozbředlé, 
blátivé ani zamrzlé. Není přípustné žádné mechanické poškození. V případě, že 
dojde k jejich poškození, musí být znehodnocená vrstva odstraněna a 
nahrazena novou zeminou. 
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3.25 Kontrola dokumentů 

Jako poslední je nutné zkontrolovat, zda byly průběžně zapisovány 
potřebné údaje do stavebního deníku a vyplnění kontrolního a zkušebního 
plánu. 

Kontrola bude provedena jednorázově na konci provádění etapy zemních 
prací, a to hlavním stavbyvedoucím společně s technickým dozorem investora. 
Veškeré údaje musí být doplněny dle skutečnosti. 
 
 
 
Poznámka: 

 
 Tabulková část kontrolního a zkušebního plánu pro zemní práce je 

přílohou této dokumentace, a to pod číslem 24. Kontrolní a zkušební plán 
pro zemní práce. 
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1. Vstupní kontroly 

1.1 Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 

 Bude provedena kontrola úplnosti a správnosti projektové dokumentace, 
především kontrola kompletnosti všech realizačních výkresů (výkresy tvaru a 
vyztužení) a výkresů situace s vyznačením všech stávajících inženýrských sítí, 
sousedních budov a příjezdových komunikací, osvětlení. Zhotovitel předloží 
objednateli technologický předpis pro zhotovení základových konstrukcí. 
 Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují dále rozsah 
projektové dokumentace, stavební povolení a územní rozhodnutí, vlastnické 
listy k pozemkům staveniště, vedení stavebního deníku, dodržení územních 
podmínek v rámci ochrany životního prostředí, nakládání s odpady, odvod 
splaškových, dešťových a jinak znečištěných vod. 
 Stavbyvedoucí provede zápis o kontrole do stavebního deníku. 

1.2 Kontrola připravenosti a přístupnosti staveniště a pracoviště, 
polohy inženýrských sítí 

 Zde se kontroluje celkový stav staveniště, resp. pracoviště. Kontrola 
zahrnuje ověření přístupnosti staveniště, která se provádí z toho důvodu, aby 
na něj bylo možné bezpečně dopravit potřebnou mechanizaci a dopravní 
prostředky s materiálem, stroji apod.  

Dále se provádí kontrola umístění vjezdů na staveniště a do stavební 
jámy, jejich rozměry a sklon, který musí být pod úhlem nejvýše 10°. 

Je také nutné zkontrolovat vytyčení a označení polohy veřejných sítí a 
přípojek technické infrastruktury na staveništi a v jeho těsné blízkosti a 
přípojných míst na tyto sítě, což je úkolem geodeta a jeho asistenta. 

V neposlední řadě se provádí kontrola stavu zařízení staveniště, 
především zda je dostatečně nadimenzováno, zda je zřízeno a bezpečně 
osazeno oplocení, jehož výška by měla být minimálně 1,8 m včetně bran, které 
musí být uzamykatelné, poloha zpevněných ploch (především zpevněné 
staveništní komunikace, na kterých se budou pohybovat autodomíchávače, 
pumpomix, autočerpadlo a jiné těžké stroje) a jednotlivých prvků zařízení 
staveniště. Toto zařízení by nemělo být překážkou pro provádění dalších prací 
nebo je znesnadňovat. 

Bude zkontrolován stav stavebního deníku a zapsání údajů 
z předchozích etap. 

1.3 Kontrola převzatých geodetických bodů 

V tomto bodě je nutné zkontrolovat označení, polohy a výšky 
geodetických bodů, které byly přebrané při převzetí staveniště s projektovou 
dokumentací. Jde o umístění nejméně tří bodů, kdy minimálně jeden musí být 
výškopisný a dva polohopisné. 
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 Kontrola se provede opakovaným měřením pomocí geodetických 
přístrojů, kterou provede geodet, příp. stavbyvedoucí. 
 Při měření by měly vycházet přibližně stejné hodnoty. Maximální možnou 
odchylku měření stanoví geodet výpočtem. V případě zjištění vyšších 
nepřesností bude následně geodetem zvolen postup pro jejich odstranění. 

1.4 Kontrola provedení předchozí etapy - zemních prací, kanalizace 

 Zde je nutné provést kontrolu sejmutí ornice, tj. zda byla odebrána její 
správná mocnost (200 mm) na ploše, u které to bylo požadováno. 
 Dále správná hloubka, svahování a geometrie stavební jámy, hloubka a 
geometrie ostatních výkopů. Kontrola bude provedena vizuálně a měřením. 
 Měřící parametry vychází z následující tabulky, kdy objekt spadá do 
kategorie bytových a občanských objektů. Pro výkop jámy řešeného objektu je 
tedy maximální vodorovná odchylka polohy 50 mm a svislá odchylka 10 mm (při 
vzdálenosti objektů do 100 m), vodorovná odchylka do 100 mm a svislá 
odchylka do 20 mm (pro objekty vzdálené více než 100 m). 
 
Tab. 1.4 – Mezní odchylky kontrolních měření prostorové polohy objektů, zdroj: [ČSN 

73 0212-3] 

 
Bude také zkontrolována správnost svahování, které je navržené pod 

úhlem 60°, resp. 35° u stavební jámy a 60° u šachet. Povolená odchylka od 
těchto sklonů je max. 2°. Dále ČSN 73 6133 tab. 13 stanovuje odchylku 
v rovinnosti svahu hodnotou max. 50 mm hluboké prohlubně pod přiloženou 
4metrovou latí. 

U provedené kanalizace bude zkontrolována přesnost jejího osazení, 
především polohy prostupů přes konstrukce základů, která musí být provedena 
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dle PD, kdy maximální povolená polohová odchylka prostupů je dle ČSN 
13 670, obr. G.6 stanovena hodnotou ± 25 mm. 

1.5 Kontrola zabezpečení výkopů proti pádu osob 

 Před započetím prací je nutné zkontrolovat, zda je jáma opatřena 
zábradlím proti pádu osob. Výška zábradlí musí být minimálně 1 100 mm. Bude 
také zkontrolována pevnost a celková stabilita konstrukce; tyto kontroly provede 
stavbyvedoucí, příp. koordinátor bezpečnosti práce nebo mistr a výsledky se 
zapíší do stavebního deníku. 

1.6 Kontrola materiálu a jeho skladování – ocel a příslušenství pro 
armování 

 Při každé dodávce betonářských výztuží bude zkontrolována jejich 
kvalita. Zkontroluje se, zda tvar výztuží, jejich pevnost a průměry jednotlivých 
prvků souhlasí s údaji v projektové dokumentaci. Dále je nutné zkontrolovat 
rovinnost výztuží, a zda na ní není nepřípustné množství korozi. Výztuž musí 
být čistá, jednotlivé druhy budou svázány ve svazcích po množství vhodném 
pro manipulaci a jednotlivé svazky (příp. jednotlivé výztuže) budou řádně 
označeny štítky – musí být uvedeno označení výrobku, číslo normy, pod kterou 
výztuž spadá, průměr, rozměry a pevnost oceli. Zkontroluje se také dodané 
množství dle dodacího listu. 

V neposlední řadě je nutné zkontrolovat množství, kvalitu a typ dodaných 
doplňkových materiálů dle požadavků projektu, jako jsou distanční prvky a 
systémové smykové výztuže a trny.  

Veškerý tento materiál musí být skladován tak, aby byl chráněn před 
nepříznivými povětrnostními vlivy. 

Betonářská výztuž musí být skladována na zpevněné, odvodněné a 
nerozbřídavé ploše, přikryta minimálně plachtou, kterou nepronikne déšť. Pod 
výztuží budou umístěny palety, resp. dřevěné hranoly po takových 
vzdálenostech, aby nedošlo k deformaci výztuží. 

Smykové výztuže a trny budou uloženy v uzamykatelných skladech. 
Distanční prvky budou uloženy v bednách na paletách, rovněž přikrytých 

plachtou, resp. v pytlích v uzamykatelném skladu. 

1.7 Kontrola materiálu a jeho obecné skladování – ostatní materiál 

Veškeré skládky musí být zpevněné, jejich povrch musí být odvodněn a 
dostatečně urovnán tak, aby bez problémů odolal zatížení od skladovaného 
materiálu a přepravních prostředků, aby vyhovoval bezpečnostním předpisům a 
to minimální únosností 2,5 kg/cm2. 

Skládky musí být dostatečně dimenzovány a měly by obsahovat i volné 
manipulační plochy pro překládku skladovaného materiálu. Šířka manipulačního 
prostoru min. 750 mm. 
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U všech dodaných materiálů bude kontrolována kvalita, dodané 
množství, rozměry, skladování a dodané typy materiálů dle dodacích listů. 

Systémové těsnící prvky budou uloženy v uzamykatelných skladech tak, 
aby v žádném případě nepřišly do styku s vlhkostí a nedošlo tak k předčasnému 
bobtnání do nich vložených těsnících pásků. 

Dřevěné prvky pro bednění základových konstrukcí budou uloženy na 
skladovacích plochách na dřevěných podkladcích či paletách, vodovzdorné 
překližky rovněž na paletách a veškerý tento materiál musí být přikryt zatíženou 
plachtou. 

Prvky pro uzemnění objektu budou uloženy rovněž v uzamykatelném 
skladu (buňce). 

1.8 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Mistr, stavbyvedoucí nebo koordinátor bezpečnosti práce kontroluje 
způsobilost a proškolení pracovníků proto, aby byli schopni vykonávat jim 
udělené práce.  

Dělníci svou způsobilost musí prokázat např. platnými strojními průkazy, 
certifikáty, řidičskými průkazy, platným pracovním povolením či jinými 
dokumenty, opravňující je vykonávat určené práce. Dále bude ověřeno, zda 
pracovníci nejsou pod vlivem návykových látek. 

Kontrola se provede každý den, vizuálně. 

1.9 Kontrola strojů a nářadí 

Mistr a hlavní stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce, kontrolují způsobilost 
strojů vykonávat určené práce. Kontrolují technický stav, jako je např. množství 
provozních kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, funkčnost 
výstražných signálů a jiná mechanická poškození, jako např. kontrola, zda 
elektrické přístroje neprobíjejí apod. 

Mistr dále kontroluje, zda jsou stroje po skončení prací uloženy na svá 
místa, v suchu a bezpečí uzamčeny. Těžká technika musí být zaparkována na 
vhodném, předem určeném místě, ve stabilní a bezpečné poloze, opatřena 
nádobami na zachytávání olejů a jiných provozních kapalin, zabrzděna a 
uzamčena. 

2. Mezioperační kontroly 

2.10 Kontrola klimatických podmínek (zejména pro betonáž) 

Stavbyvedoucí, resp. mistr kontrolují klimatické podmínky před 
zahájením prací a případně během dne. Technologický předpis stanovuje, za 
jakých podmínek nelze práce na staveništi provádět, nebo jaká opatření je 
nutno provést, aby práce mohly pokračovat. Výsledek kontroly je nutné vždy 
zapsat do stavebního deníku. 
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Teplota pro betonáž by z důvodu zajištění kvality betonových a 
železobetonových konstrukcí nikdy neměla klesnout pod 5°C a zároveň by 
neměla být vyšší než 35°C; v opačném případě je nutné provést příslušná 
opatření pro ochranu betonu. Nesmí docházet ke krupobití či jiným silným 
srážkám, aby nebylo způsobeno vyplavování částic z betonové směsi. Zároveň 
musí být rychlost větru do 11 m/s (nejedná se o práci ve výškách) a viditelnost 
alespoň na 30 m. 

2.11 Kontrola vytyčení konstrukcí základů 

 Před započetím prací na provádění základových konstrukcí je nutné 
zkontrolovat, zda jejich vytyčení odpovídá projektové dokumentaci. Kontrolu 
provede geodet (případně stavbyvedoucí) kontrolním přeměřením u každé 
konstrukce. Rozhodující je velikost mezní vodorovné a svislé odchylky 
mezilehlých bodů základových konstrukcí, které jsou stanoveny  
v ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky, 
tab. 1 a 2. Mezní vytyčovací odchylka vodorovného vytyčení základových 
konstrukcí je tedy ± 25 mm a svislá odchylka ± 5 mm (při vzdálenosti objektů 
do 100 m). 

2.12 Kontrola osazení bednění pro jednotlivé fáze betonáže 

 V této fázi mistr, příp. stavbyvedoucí či statik zkontrolují kvalitu provedení 
bednění, a to vždy při jeho provádění u jednotlivých konstrukcí. Je nutné 
nezapomenout na vytvoření dilatace vložením prken v podkladním betonu při  
5. a 6. fázi betonáže (v místě dilatace objektu). 

Bude ověřeno, zda je bednění pevně osazeno tak, aby během dalších 
prací nedošlo k jeho přemístění, deformaci, překlopení nebo zřícení. To souvisí 
i s nutností, aby bednění bylo provedeno v souladu s podmínkami BOZP a 
následné práce byly pro pracovníky bezpečné. Například pro přístup ke 
kanalizačním šachtám při betonáži, kde je výška bednění stěn až cca 2 m, musí 
být přístup bezpečný, např. použitím lávky dle TP, tzn. přechodové hliníkové 
lávky délky cca 3,0 m, opatřené oboustranným zábradlím výšky alespoň 1,1 m 
včetně 150 mm vysoké zarážky, uložené mezi okrajem výkopu a bedněním. 
Vnitřní prostor šachty musí být zakryt tak, aby bylo zamezeno pádu osob do ní. 

Na čisté a suché plochy bednění, které budou v kontaktu s betonem, 
musí být nanesen odbedňovací přípravek – na celou plochu. 

Bednění musí být dále provedeno tak, aby splňovalo kritérium 
orientačních odchylek dle ČSN 73 0210-1, tab. A.4. Zde označena jako tabulka 
2.12 viz níže. 
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Tab. 2.12 Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek při osazení 
dílců bednění, zdroj: [ČSN 73 0210-1] 

 

2.13 Kontrola osazení armování včetně trnů a distančních prvků 

Provede se kontrola ukládání armování dle projektové dokumentace. 
Kontroluje se, zda je výztuž správně osazena a opatřena příslušnými 
distančními prvky pro zajištění minimální požadované tloušťky krytí. Tato 
tloušťka musí být dle PD pro konstrukce z vodostavebního betonu min. 35 mm 
a pro základové pásy min. 50 mm na spodním líci. Dále se kontroluje, zda jsou 
osazeny správné pruty (tzn. správné průměry a délky, požadované naohýbání), 
jejich rozteče, přesahy, kotevní délky a upevnění. 



236 
 

Kontrolujeme také správnost provedených svarů, resp. svázání a jejich 
umístění. V neposlední řadě bude zkontrolováno vytažení výztuží pro navázání 
dalších konstrukcí (délka vytažení dle výkresu výztuže, viz PD).  

Dále se kontroluje poloha a ukotvení trnů v místě dilatačních spár a 
ochrana jejich vyčnívající části v oblasti dilatace rampy. Maximální polohovou 
odchylku trnů lze stanovit dle ČSN 13 670, tab. G.10.7 hodnotou ± 10 mm. 

Kontroly provede statik se stavbyvedoucím, příp. mistrem. Předpokládá 
se také přítomnost technického dozoru investora. 

2.14 Kontrola osazení uzemnění 

Zkontroluje se, zda osazení odpovídá požadavkům ČSN 33 2000-5-54, 
tedy návrhu dle PD, kdy je popis a postup prací rovněž stručně popsán 
v technologickém předpisu pro základové konstrukce. 

Uložení v podkladním betonu (tzv. obvodového zemniče) musí být 
provedeno v mřížích o rozměrech hran jednotlivých čtverců max. 20 x 20 m, 
s krytím alespoň 50 mm na spodním líci PB. 

Uložení tzv. vodiče funkčního ekvipotenciálního pospojení, v deskové 
části vodonepropustné konstrukce bude provedeno rovněž ve formě mříže o 
rozměrech hran jednotlivých čtverců max. 20 x 20 m, přičemž vodič musí být 
elektrovodivě spojený alespoň každé 2 m s armováním desky. Uložení bude 
provedeno cca v polovině výšky, tzn. 150 mm od spodního i horního líce desky. 

U obou vodičů se také provede kontrola jejich vytažení mimo konstrukci 
základů pro možnost pozdějšího napojení a vzájemného propojení. 

O kontrole se provede zápis do SD a KZP. 

2.15 Kontrola osazení systémových těsnících prvků a prostupů 

Prostupy by měly být osazeny již při provádění ležatého svodu 
kanalizace. V této fázi se pouze zkontroluje, zda nejsou poškozeny a zda jejich 
poloha odpovídá poloze projektované (budou osazeny při fázi provádění 
kanalizace), tzn. prostupy v šachtách musí být osazeny přesně v místě 
budoucích stěn šachet a musí zde být osazeny těsnící manžety. U prostupů 
přes deskovou část vodonepropustné konstrukce budou prostupy osazeny tak, 
aby byl jejich horní líc v úrovni horního líce budoucí desky. Zároveň budou na 
horních koncích opatřeny dočasnou záslepkou proti vniknutí nečistot při 
betonáži. 

U systémových těsnících pásů se kontroluje jejich kompletnost, 
správnost uložení, které musí být v osách pracovních spár, tj. 150 mm od líců 
konstrukce a max. 50 mm (lépe 30 mm) pod úrovní pracovní spáry, resp. 
v osách dilatačních spár, správnost provedení svařovaných spojů. Pásy 
v pracovních i dilatačních spárách musí být dostatečně ukotveny tak, aby 
nedošlo k jejich vyplavení či deformaci při betonáži – tzn. ukotvení třmínky 
z drátů po vzdálenostech cca 50 cm. Dále nesmí před betonáží dojít 
k nabobtnání gumového těsnícího pásku, osazeného v těsnících pásech 
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pracovních spár. Výše uvedené hodnoty odpovídají technologickému listu 
výrobce a PD. 

Kontrola bude provedena stavbyvedoucím či mistrem a její výsledek 
zapsán do SD i KZP. 

2.16 Kontrola přípravy pro dilataci 

Je nutné provést kontrolu dilatace objektu, přes kterou nesmí procházet 
betonářské výztuže. V tomto místě budou výztuže dle PD vyříznuty tak, aby 
bylo dodrženo jejich krytí tl. 35 mm. Bude zde provedeno pouze osazení trnů 
(popis kontroly viz výše). Zároveň bude zkontrolováno vložení pásku Styrodur tl. 
20 mm pro vytvoření této dilatace, kontrola jeho polohy a fixace proti vyplavení 
při provádění betonáže. 

2.17 Kontrola dodané čerstvé betonové směsi 

 Týká se především kontroly dodacího listu a údajů v něm, která bude 
provedena při každé dodávce betonové směsi na stavbu. Kontroluje se 
především, zda požadavku odpovídá dodané množství, pevnost, maximální 
velikost kameniva a čas, kdy došlo k naložení betonové směsi na dopravní 
prostředek.  

U vodotěsného betonu se zároveň kontroluje, zda byla před výjezdem 
z betonárny do ČBS v autodomíchávači přidána krystalizační přísada XYPEX 
ADMIX C 1000 (NF) a její množství (informace o přidání musí být vždy 
potvrzena na dodacím listu, dále čas jejího přidání). 

Na staveništi se dále provede kontrola konzistence betonu pomocí 
zkoušky metodou sednutí kužele, optimálně u prvních 5 dopravních prostředků 
pro každý typ betonu a dále namátkově. Hodnota sednutí musí odpovídat 
hodnotám v tabulce, viz níže. 

 
 

Tab. 2.17 Klasifikace konzistence betonu podle sednutí kužele, zdroj: [ČSN EN 206] 
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Součástí jednotlivých zkoušek bude protokol o zkoušce, který musí 
obsahovat: 
a) identifikace zkušebního vzorku 
b) místo provedení zkoušky 
c) datum provedení zkoušky 
d) způsob sednutí – správné / usmyknuté 
e) hodnota skutečného sednutí s přesností na 10 mm 
f) jakákoli odchylka od normované zkušební metody 
g) prohlášení odpovědného pracovníka, že zkouška byla provedena v souladu 
s normou ČSN EN 206, kromě případu uvedeného v bodě f). 

2.18 Kontrola odběru vzorků betonu 

Zkušební vzorky budou odebrány jak v betonárně jeho výrobcem, tak i 
zhotovitelem při dodání betonové směsi na stavbu náhodně v souladu s EN 
12 350-1. Odběr je nutné provést u každého souboru betonu vyráběného za 
podmínek, které lze považovat za jednotné. Množství odebraných vzorků se 
provede dle ČSN EN 206, tab. 17 – Minimální četnost odběru vzorků pro 
posouzení shody; tedy minimálně 3 vzorky z prvních 50 m3 výroby a dále jeden 
vzorek při každých 200 m3*) či jeden během 3 pracovních dnů. Betonová směs 
se uloží do zkušebních forem ve tvaru krychlí o rozměrech 150 x 150 x 150 mm 
a dostatečně zhutní. Vzorky se dále popíší štítkem s údaji o datu odebrání, 
druhu betonu a výšce sednutí kužele při provádění této zkoušky. Zkušební 
tělesa se ponechají společně s formami v prostředí s teplotou cca 20 ± 5°C, po 
dobu minimálně 16 hodin a maximálně 3 dny. Poté se vzorky vyjmou a 
ponechají se tak, aby byly chráněny proti nadměrnému vysoušení, otřesům a 
vibracím celkem po dobu 28 dní, po které na nich v případě potřeby bude 
provedena zkouška pevnosti v tlaku (pokud to bude vyžadováno investorem či 
při vzniku nějakých problémů s konstrukcí apod.). Výsledky zkoušek vzorků 
odebraných na staveništi je rovněž možné porovnat s výsledky z betonárny. 
*) Odběr vzorků se musí rovnoměrně rozložit během výroby a na každých 25 m3 

se odebere max. 1 vzorek. 

2.19 Kontrola provádění betonáže 

Betonáž začne po provedení zkoušek konzistence čerstvého betonu, 
která musí být při jednotlivých fázích plynulá, nemělo by docházet k delším 
časovým prodlevám. Beton bude na místo určení dopravován 
z autodomíchávače do autočerpadla, dále pomocí hadice autočerpadla, resp. 
čerpadla s autodomíchávačem, či v případě podkladního betonu ve spádu 
ručně pomocí kotoučů. Ukládání a zhutňování musí probíhat tak, aby bylo 
dosaženo požadované pevnosti, hutnosti a trvanlivosti dle projektové 
dokumentace. Výška ukládání betonu nesmí nikdy překročit hodnotu 1,5 m, aby 
při betonáži nedošlo k oddělení frakcí kameniva v čerstvé betonové směsi. Měl 
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by se ukládat co možná nejblíže k jeho konečné poloze (při betonáži šachet je 
dostatečný prostor mezi výztužemi pro spuštění hadice do nižší polohy). 

Při hutnění je nutno se vyvarovat hutnění přes armování a bednění a 
hutnit se musí pouze po takovou dobu, aby při něm nedošlo k oddělování 
cementového mléka. 

Po zavadnutí betonu na horní deskové části bílé vany (pouze desková 
část v prostoru garáží, tj. 8. fáze betonáže – bude provedena jako finální 
pojížděná vrstva, později opatřena uzavíracím epoxidovým nátěrem) bude 
prováděno strojní hlazení betonu, při kterém je nutno zkontrolovat čas nástupu 
na tyto práce (beton musí být pevný tak, aby se na něm stroje a pracovníci 
nebořili, přičemž budou používat speciální nášlapné boty, určené k tomuto 
účelu) a při samotném provádění pak jeho kvalitu, tj. zda na povrchu nevznikají 
nepřípustné nerovnosti, prohlubně či nevyhlazená místa apod. 

Provedené konstrukce se poté nesmí po dobu 8 (pro vodonepropustné 
betony), resp. 2 dnů (pro ostatní betony, tj. základové pásy z tvárnic ztraceného 
bednění a podkladní betony) vystavovat otřesům a vibracím a musí být po tuto 
dobu zabedněny. Tato doba byla schválena statikem. 

2.20 Kontrola ošetřování betonu 

 Kontrola ošetřování betonových konstrukcí z čerstvého betonu během 
tuhnutí a následného tvrdnutí a ochrany před povětrnostními vlivy bude 
provedena stavbyvedoucím nebo mistrem. Je nutné dosáhnout pouze 
pozvolného odpařování vody z povrchu betonu. 
 Konstrukce budou zakryty navlhčenými geotextiliemi, na okrajích 
přitíženými. Průběžně bude povrch konstrukcí zkrápěn vodou. V případě 
přívalových dešťů, krupobití apod. musí být čerstvý beton navíc zakryt např. 
textilními rohožemi apod., aby bylo zamezeno vyplavování částic betonu a 
poškození povrchu konstrukcí.  
 Kontrolovat se dále bude doba ošetřování, která je stanovena  
dle ČSN EN 13 670 tab. 2.20 níže. Na základě této tabulky byla doba 
ošetřování stanovena v technologické předpisu pro zakládání a statikem 
schválena na 7 dní pro konstrukce z vodonepropustného betonu a na 4 dny pro 
ostatní konstrukce (tj. základové pásy ze ztraceného bednění a podkladní 
betony). 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tab. 2.20 – Nejkratší doba ošet

pevnosti betonu rovnající se 50 % stanovené charakteristic

EN 13 670] 

2.21 Kontrola osazení injektážích prvk

Před osazováním injektážního systému do 
spodní část vodostavební konstrukce již zhotovena, se nejd
zkontrolovat čistota povrchu, p
apod. odstranit. 

Při samotném osazování se zkontroluje, zda jsou hadi
osazeny tak, aby v míst
k pozdější neprůchodnosti pro injektážní hmotu.

Dále se kontroluje umíst
od vnitřního líce budoucí konstrukce, ukotvení hadi
vzdálenostech cca 15 

Musí se zkontrolovat délka jednotlivých úsek
m a na koncích úseků jejich p
lépe více). 

Kontrolu bude provád
montáže. 

2.22 Kontrola provád

Stavbyvedoucí, p
dochází ve správný čas, tj. 
kdy tato doba byla schválena statikem
zkontrolovat správnost 
nanášena např. štětcem), správnost osazování 
vznikat křížící se spáry) a jednotlivé desky musí být usazovány t
sebe. Zbylý materiál pro zateplení musí být z

240 

Nejkratší doba ošetřování pro třídu ošetřování 3 (odpovídající povrchové 

pevnosti betonu rovnající se 50 % stanovené charakteristické pevnosti), zdroj: [

ontrola osazení injektážích prvků 

ed osazováním injektážního systému do pracovních spár, kde je 
ást vodostavební konstrukce již zhotovena, se nejdříve musí 

istota povrchu, případně se musí nečistoty, jako č

i samotném osazování se zkontroluje, zda jsou hadičky neporušeny, 
místě jejich zakřivení nedošlo k zalomení a tím pak 

chodnosti pro injektážní hmotu. 
Dále se kontroluje umístění hadiček, které musí být osazeny min. 80 mm 
ního líce budoucí konstrukce, ukotvení hadiček, které by m

vzdálenostech cca 15 – 20 cm, aby bylo zamezeno jejímu pohybu p
Musí se zkontrolovat délka jednotlivých úseků, která má být max. 8 

m a na koncích úseků jejich přesahy (ty se provádí v délkách min. 5 

bude provádět mistr, resp. stavbyvedoucí a to pr

ontrola provádění zateplení kanalizačních šachet

Stavbyvedoucí, příp. mistr musí zkontrolovat, zda k montáži zateplení 
čas, tj. nejdříve po 8 dnech od betonáže – 

kdy tato doba byla schválena statikem. Při samotném provádění se musí 
zkontrolovat správnost nanášení lepidla a jeho tloušťka (musí být pouze tenká, 

ětcem), správnost osazování – tj. především p
í se spáry) a jednotlivé desky musí být usazovány t

Zbylý materiál pro zateplení musí být z místa provádění odstran

ování 3 (odpovídající povrchové 

é pevnosti), zdroj: [ČSN 

 

pracovních spár, kde je 
říve musí 

istoty, jako částečky betonu 

i samotném osazování se zkontroluje, zda jsou hadičky neporušeny, 
zalomení a tím pak 

ek, které musí být osazeny min. 80 mm 
ek, které by mělo být po 

m, aby bylo zamezeno jejímu pohybu při betonáži.  
, která má být max. 8 – 10 
délkách min. 5 – 8 cm, 

t mistr, resp. stavbyvedoucí a to průběžně během 

ních šachet 

montáži zateplení 
 po odbednění, 
ění se musí 

(musí být pouze tenká, 
edevším převazby (nesmí 

í se spáry) a jednotlivé desky musí být usazovány těsně vedle 
ění odstraněn. 
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Kontrola bude provedena vizuálně a měřením během montáže i po jejím 
ukončení. 

2.23 Kontrola provádění zemních prací (provedených po zhotovení 
tepelné izolace šachet) 

 Stavbyvedoucí, resp. stavební mistr, budou průběžně při provádění prací 
kontrolovat, zda se správně provádí zhutňování ukládané zeminy, tj. po 
vrstvách max. 200 mm a důkladně.  

Pokud je nutné srovnat místní nerovnosti na povrchu budoucí základové 
spáry pod základovou deskou, bude kontrolováno rovněž hutnění a rovinnost 
upraveného povrchu. Odchylky rovinnosti jsou stanoveny dle ČSN 73 0212-3, 
kdy je pro bytové objekty do délek 100 m povolena odchylka max. ± 10 mm 
(tabulka je již v bodě 1.4 Kontrola provedení předchozí etapy – zemních prací, 
kanalizace). 

2.24 Kontrola provedení podkladní betonové vrstvy 

 Stavbyvedoucí nebo mistr průběžně při zhotovování konstrukcí 
podkladních betonů provádí kontrolu jejich polohy a tloušťky, která musí být 100 
mm, správného hutnění betonu (pro zvýšení únosnosti základových konstrukcí 
v základové spáře) a ukládání z výšky max. 1,5 m.  

Dále, po dokončení prací, kontrolu rovinnosti jejich povrchu, jejíž 
odchylka je stanovena dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, tab. G.10.7 Tolerance 
pro rovinnost povrchů a přímost hran, na hodnotu celkovou maximálně  
15 mm / 2 m a zároveň místní max. 6 mm / 0,2 m. Před zhotovením dalších 
konstrukcí na něm, musí být podklad dostatečně pevný a čistý. 
 O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

2.25 Kontrola odbedňování zhotovených konstrukcí 

 Bude provedena kontrola doby odbednění, která je stanovena výpočtem 
v části E. Technologický předpis pro etapu zakládání. Výpočtem je tato doba 
stanovena na min. 8 dní pro veškeré konstrukce z vodonepropustného betonu a 
na min. 2 dny pro ostatní konstrukce (tj. podkladní betony a základové pasy 
z tvárnic ztraceného bednění). 
 Při odbedňování se dále kontroluje, zda nedochází k porušení 
konstrukcí, např. k odtrhávání částí betonu. Bednění musí být po odstranění 
očištěno (v případě znečištění), musí se z něj demontovat hřebíky, resp. vruty a 
musí být uloženo zpět na skládku, pokud se hned nepoužije na další 
konstrukce. 
 Kontrola bude provedena vizuálně stavbyvedoucím, příp. mistrem. 
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3. Výstupní kontroly 

3.26 Kontrola geometrie konstrukcí a celkového provedení 

 Kontrolujeme, zda jsou konstrukce správně a úplně provedené, 
geometricky přesné, a to pomocí měřících přístrojů, např. totální stanicí, 
metrem, vodováhou apod. Tvary a rozměry by měly odpovídat návrhům 
v projektové dokumentaci. Ty tedy musí odpovídat výkresům tvaru základových 
konstrukcí. V neposlední řadě se provádí kontrola vizuální, celistvosti 
konstrukce, trhlinky, kaverny s kamenivem nebo obnažená výztuž.  
 Maximální dovolené odchylky pro tyto konstrukce uvádí ČSN EN 13 670, 
ČSN 73 0210-1 a ČSN EN 74 4505, viz následující body a) – e): 
 
a) Polohové odchylky základů 
Tab. 3.26 Dovolené odchylky pro polohu základů, zdroj: [ČSN EN 13 670] 

  
b) Polohová odchylka stěn šachet 

Dle ČSN EN 13 670, tab. G.10.4 Sloupy a stěny, je maximální odchylka 
polohy stěny v půdorysu (bude použita pro stěny šachet), vztažené 
k sekundární přímce, stanovena hodnotou ± 25 mm. 
c) Vertikální odchylka polohy základových desek a pasů 
 Dle ČSN 73 0210-1, tab. A.1 Orientační hodnoty mezních odchylek 
shody montážních značek při osazení dílců základů, činí orientační odchylka od 
vodorovné úrovně pro monolitickou základovou desku ± 25 mm a orientační 
odchylka od vodorovné úrovně pro monolitické základové pasy rovněž ± 25 
mm. 
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d) Tolerance pro rovinnost povrchů 
 Dle ČSN 13 670, tab. G.10.7. Tolerance pro rovinnost povrchů a přímost 
hran, je maximální povolená tolerance: 
- pro povrchy hlazené a ve styku s bedněním, celková 9 mm / 2 m,  
místní 4 mm / 0,2 m 
- pro povrchy bez styku s bedněním, celková 15 mm / 2 m, místní 6 m / 0,2 m. 
 Dle ČSN EN 74 4505 Sb., Podlahy. Společná ustanovení., tab. 1 – Mezní 
odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy, je mezní odchylka místní rovinnosti 
povrchu základové desky v garáži, která zde bude tvořit finální podlahu (pouze 
na ní bude proveden epoxidový uzavírací nátěr), stanovena hodnotou 
maximálně ± 5 mm. Dále tab. 2 stanovuje mezní rozdíly ve výškové úrovni 
nášlapné vrstvy v dilatační nebo smršťovací spáře, tedy pro garáž max. ± 2 
mm. 
e) Zakřivení a vychýlení stěn šachet 
 Dle ČSN EN 13 670 tab. 10.4 je maximální povolené zakřivení stěny ve 
středu její výšky větší z hodnot h/300 nebo 15 mm ale max. 30 mm a 
maximální vychýlení ve svislém směru větší z hodnot 15 mm nebo h/400, kde 
h označuje výšku konstrukce. 

3.27 Kontrola vyčnívající armatury z konstrukcí pro navázání stěn, 
sloupů a rampy 

 Je nutné zkontrolovat, zda poloha a délka vyčnívajících výztuží 
v pracovních spárách, kde bude provedeno jejich stykování, v místě budoucích 
železobetonových stěn a sloupů, odpovídá projektové dokumentaci (vyčnívající 
délky jsou proměnlivé v závislosti na dané konstrukci - dáno projektovou 
dokumentací).  

Výztuž musí být rovněž nepoškozená (nesmí být zohýbána, ulámána 
apod.), znečištěna od betonáže či jiných látek (v opačném případě se musí 
očistit) a nesmí být hloubkově zkorodována. V oblasti dilatační spáry u rampy 
musí být vyčnívající trny opatřeny chráničkami (kloboučkový plastový návlek). 

3.28 Kontrola uložených / vyčnívajících injektážích prvků 

 Zde se provede kontrola již kompletně zabudovaných injektážích hadiček 
s injektážními pakry, osazených na koncích, ve stěnách šachet. Zkontroluje se 
poloha (je proměnlivá – konkrétní poloha viz PD), čistota a nepoškozenost. 

Dále bude provedena kontrola vyčnívajících injektážích hadiček a 
osazených pakrů v místě výškového přechodu základové desky „bílé vany“. 
Zkontroluje se především vyčnívající délka (zda je dostatečná, na různých 
místech je proměnlivá – podklad viz PD), nepoškozenost a poloha po 
odbednění konstrukce. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí, příp. mistr – vždy po odstranění 
bednění konstrukcí, na kterém jsou injektážní pakry přikotveny hřebíky (nutno 
uvolnit). 
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3.29 Kontrola odebraných vzorků betonu 

 V případě potřeby (tj. pokud to bude požadováno investorem, při vzniku 
problémů s konstrukcí apod.) bude provedena kontrola pevnosti betonu v tlaku 
podle ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles. 
 Po 28 dnech od odebrání vzorků se provede zjištění požadovaných 
údajů pomocí průkazných zkoušek na zkušebních vzorcích tvaru krychle o 
rozměrech 150 x 150 x 150 mm. 
 Kromě zjištění krychelné pevnosti betonu v tlaku se také u vodotěsných 
betonů provede zkouška vodotěsnosti dle ČSN EN 12 390-8 Zkoušení ztvrdlého 
betonu – část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou, kdy je maximální povolený 
průsak dle projektové dokumentace dán hodnotou 50 mm. 
 Zjištěné hodnoty se porovnají s požadovanými hodnotami v projektové 
dokumentaci a uvedené normě. Všechny parametry musí vyhovět – v opačném 
případě je nutné další postup zkonzultovat se statikem a projektantem a zavést 
příslušná opatření. 

3.30 Kontrola dokumentů 

Jako poslední je nutné zkontrolovat, zda byly průběžně zapisovány 
potřebné údaje do stavebního deníku a vyplnění kontrolního a zkušebního 
plánu. 

Kontrola bude provedena jednorázově na konci provádění etapy 
základových konstrukcí, a to hlavním stavbyvedoucím společně s technickým 
dozorem investora. Veškeré údaje musí být doplněny dle skutečnosti. 
 
 
 
Poznámka: 

 
 Tabulková část kontrolního a zkušebního plánu pro základové 

konstrukce je přílohou této dokumentace, a to pod číslem 25. Kontrolní a 
zkušební plán pro základové konstrukce. 
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1. Obecné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví  

Současně se všemi prováděnými pracemi je nutné, aby zaměstnanci 
dodržovali základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby se 
předešlo nežádoucím zraněním, či dokonce úmrtím na pracovišti.  

Všechny osoby pracující na staveništi/pracovišti se seznámí s možnými 
riziky, které zde mohou vzniknout v průběhu prací. 

Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci před první pracovní směnou. Zaměstnance seznámí s riziky na 
staveništi/pracovišti stavbyvedoucí. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou 
proškoleni a poučeni. Všechny protokoly je nutné uschovat. 

Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště seznámeny s 
riziky na něm, resp. na pracovišti a vybaveny ochrannými pomůckami (reflexní 
vesta, ochranná helma). 

V průběhu realizace stavby budou dodržovány požadavky na bezpečnost 
a ochranu zdraví stanovené zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění, nařízením 
vlády č. 495/2001 Sb. a dalšími platnými legislativními předpisy zabývajícími se 
bezpečností a ochranou zdraví. 

Podrobné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví řeší několik 
legislativních předpisů, ze kterých dále vybírám ty nejzákladnější. Blíže se tedy 
zaměřuji na obecné požadavky na BOZP při práci na staveništích, které jsou 
stanoveny nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 136/2016 
Sb., požadavky na BOZP při pracích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky, stanovené nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a na bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí dle 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Z těchto legislativních předpisů dále vybírám 
kapitoly, které se přímo týkají řešených etap stavby, a k nim navrhuji doplňující 
opatření, která vyznačuji tučně. 

2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 

136/2016 Sb.  

Nařízením vlády 136/2016 Sb. se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách 
akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 
 
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, 
b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 
c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví a 
d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě 
a realizaci stavby, 
e) bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán“). 
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Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky 
na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního 
předpisu a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení. 

Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; 
přitom postupuje podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který 
je převzal. V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě pracovišti. 
 
Zhotovitel zajistí, aby 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), 
nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 
právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, 
 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v  
příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 
 
• práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 

zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami 
souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb 
nebo terénních úpravách 

• práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 
konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové 
směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

• práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 
jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen 

• práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě 
výrobky. 

 
Koordinátor během realizace stavby 
• koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 
• na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
• spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností, 
• sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
• kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 

staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 
• spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s 
fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka, 
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• zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním 
úřadem, 

• v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje 
plán zpracovaný při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci 
stavby na staveništi, 

• navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů,  
• sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 

termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 
• provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele. 
 

2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 

• Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad: 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. 

• 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. 

• 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. 

• Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění 
podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a 
během provádění prací je dodržuje. 

• Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní 
právní předpis. 

• 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. 

• 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. 

 
Po obvodu hlavního i vedlejšího staveniště je navrženo mobilní 

oplocení výšky 2,0 m a po celé jeho délce budou po vhodných 
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Obr. K.2 Výstražná tabulka pro vjezdy, zdroj: [61] 
 

vzdálenostech osazeny informační tabulky „Nepovolaným vstup 
zakázán“. V okolí staveniště a u výjezdů z něj budou umístěny dopravní 
značky informující o vjezdu a výjezdu vozidel ze stavby, maximální 
povolené rychlosti, zákazu vjezdu mimo vozidel stavby apod. viz 
vyznačení v přílohách č. 12. Koordinační situace s užšími dopravními 
vztahy a č. 15. Katastrální situace s dopravním značením. Ochranná 
pásma sítí technické infrastruktury budou na staveništi a v jeho blízkém 
okolí vyznačeny kolíky, resp. reflexním sprejem. V oblasti vjezdů budou 
mj. osazeny následující tabulky, které upozorňují osoby na možná 
nebezpečí a informují je, jak se mají na staveništi chovat.  

II. Zařízení pro rozvod energie 

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

• 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. 

• Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je 
odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních 
prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz 
dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno 
umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 
Návrh zařízení pro rozvod energie je podrobněji popsán v kapitole 

F. Zásady organizace výstavby a technická zpráva zařízení staveniště. 
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Staveništní rozvaděče a rozvody musí být umístěny a uspořádány tak, aby 
při manipulaci se stroji a materiálem nedošlo k jejich poškození a při 
nepříznivých klimatických podmínkách, např. dešti, nedošlo k vniknutí 
vody do těchto rozvodů tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí zkratu 
apod. V případě nebezpečí je nutné přerušit přívod energie vypnutím 
hlavního vypínače, který je umístěn v hlavním, resp. podružném 
staveništním rozvaděči. Hlavní vypínač bude také vypnut vždy po 
skončení prací. Elektrická zařízení budou pravidelně revidována. 
Rozvaděče musí být umístěny tak, aby k nim byl umožněn volný přístup 
pracovníků stavby. 

 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

• 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. 

• Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o 
sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se 
vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

• 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. 

• 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 předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

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

• Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k 
ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o 
provedených opatřeních. 

• 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. 

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

 
Pracovníci musí být na případná rizika předem upozorněni a 

v případě jejich vzniku rozhodne o dalším postupu stavbyvedoucí, který 
má pravomoc v tomto případě přerušit práce. Materiály budou na 
staveništi skladovány dle předpisů výrobce, resp. podle návrhů 
v technologických předpisech. Pracovní nářadí, stroje a pomůcky budou 
po skončení prací vždy uloženy na předem určené místo, tzn. například do 
uzamykatelného skladu. 

Práce budou přerušeny, pokud rychlost větru dosáhne hodnoty 
vyšší než 11 m/s, viditelnost klesne pod 30 m, množství srážek bude 
nepřípustné pro pokračování v práci nebo dojde ke snížení, resp. zvýšení 
teploty pod/nad mez, stanovenou v jednotlivých technologických 
předpisech. 

Pracovníci nebudou pracovat osamoceně, vždy budou pracovat ve 
skupinách a dohlížet na ně bude stavební mistr, příp. stavbyvedoucí. 

 

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 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. 

• Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel 
postupuje v souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních 
předpisů; dohled a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, 
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které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

• 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. 

 
Tato bezpečnostní opatření platí především pro používání strojů pro 

zemní práce, nákladních automobilů a strojů pro dopravu čerstvých 
betonových směsí (ČBS). Plochy, na kterých se budou těžké stroje 
pohybovat, musí mít dostatečnou únosnost (tedy kromě strojů pro zemní 
práce bude jejich pohyb probíhat pouze na zpevněných komunikacích). 

Při odstavení či zaparkování strojů musí jejich řidiči (strojníci) dbát 
na jejich bezpečné umístění a zabrzdění, aby nedošlo k jejich pohybu, 
překlopení na svahu apod., a tím k ohrožení bezpečnosti osob. Při 
provozu těchto strojů je nutné dbát na jejich zapatkování (pokud jsou 
k tomu uzpůsobeny). 

 
II. Stroje pro zemní práce 

• 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. 

• Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v 
takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

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

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

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj 
svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 

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

dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
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b) urovnávat terén otáčením lopaty. 
• Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 

nehrozí sesuv zeminy. 
• Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 

vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný 
provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených 
břemen. 

 
Při manipulaci rypadla s pažícími boxy musí být kontrolována 

správnost jejich ukotvení na lopatu rypadla pomocí řetězů. Pracovníci se 
nikdy nesmí nacházet pod zdviženým břemenem a ani v prostoru, ve 
kterém by mohlo dojít k ohrožení jejich bezpečnosti v případě uvolnění 
břemene. 

 
III. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

• 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. 

• Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 

 
Při dopravě vyšších objemů čerstvých betonových směsí musí 

každý dopravní prostředek, přijíždějící k místu uložení, nejdříve umožnit 
bezpečný odjezd dopravního prostředku, který materiál dopravil před ním 
tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému vyhýbání na nezpevněné ploše, kde 
by mohlo dojít k jejich zaboření či uvíznutí. Stroje se vždy musí pohybovat 
pouze na zpevněných plochách. 

 
IV. Čerpadla směsi 

• Potrubí, hadice 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. 

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

• 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. 

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

• 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. 

• Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“), resp. čerpadlo 
s domíchávačem (dále jen „pumpomix“), musí být umístěn tak, aby 
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obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 
potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

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

• V pracovním prostoru výložníku autočerpadla či pumpomixu se nikdo 
nezdržuje. 

• Výložník autočerpadla či pumpomixu nelze používat ke zdvihání a 
přemísťování břemen. 

• Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 
hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla či 
pumpomixu sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s 
návodem k používání. 

• Přemisťovat autočerpadlo či pumpomix lze jen s výložníkem složeným v 
přepravní poloze. 

 
Autočerpadlo i pumpomix se smějí na staveništi pohybovat pouze 

po zpevněných plochách staveništních komunikací, stejně tak musí být na 
těchto plochách i zapatkovány, na což musí být důkladně dohlíženo. 
Nesmí docházet k jejich pohybu a zapatkování mimo tyto zpevněné 
plochy. To samé platí i pro pohyb pumpomixu na zpevněné komunikaci 
mimo staveniště, kdy je navrženo jeho umístění při čerpání ČBS na velmi 
málo využívané místní komunikaci. Při manipulaci stroje v tomto prostoru 
je nutné dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací (nutnost zajištění 
bezpečnosti nejen pracovníků, ale především i třetích osob, které by se 
zde neměly vyskytovat). Bude tedy stanoven pracovník, který bude 
zodpovědný za zajištění kontroly přístupu třetích osob a případně je 
upozorní na to, že na dané místo nesmí během manipulace se strojem 
vstupovat. 

 
V. Vibrátory 

• 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. 

• 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. 

 
Při práci s těmito přístroji nesmí dojít k zasažení jejich motorové 

jednotky betonovou směsí, resp. vodou tak, aby vzniklo nebezpečí 
probíjení, čímž by mohlo dojít k ohrožení osob, které s přístrojem 
manipulují. Přístroje tedy musí být vždy opatřeny krytem, většinou 
prováděným jako vodotěsným. Vibrátory budou použity k hutnění 
čerstvých betonových směsí, pracovníci byli v práci s ním proškoleni. 
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VI. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
 

VII. Přeprava strojů 

• 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. 

• 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 předpisu 
a dále uvedené bližší požadavky. 

• 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. 

• 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. 

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

• 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. 
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• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

 
Informace v předchozím odstavci se týkají především přepravy 

strojů pro zemní práce, tj. dozer, rypadlo a nakladač. Ostatní velké stroje 
se na místo stavby dopraví samy. Malé stroje budou dopraveny pomocí 
nákladních automobilů a manipulace s nimi bude zajištěna ručně nebo 
hydraulickou rukou příslušného nákladního automobilu. Při této 
manipulaci rovněž nesmí dojít k pohybu osob pod přemisťovaným 
břemenem a v ohroženém manipulačním prostoru. Při ruční manipulaci 
musí dbát pracovníci zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich zranění 
např. přimáčknutím osob či jejich končetin. Při přepravě strojů a materiálů 
na ložných plochách nákladních automobilů, nesmí být na těchto místech 
přítomny osoby. 

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  

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

• 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. 

• 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 poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci 
s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

• 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. 

• 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, 
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dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například 
převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

• 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. 

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

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

• Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor 
pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře.  

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

 
Způsob skladování jednotlivých materiálů je podrobněji popsán 

v příslušných technologických předpisech a mj. odpovídá i doporučením 
technických listů materiálů a výrobků. Proto je zde znovu nevypisuji. 

 
II. Příprava před zahájením zemních prací 

• 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. 

• 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. 
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• Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 
popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních 
vedení technického vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných 
podzemních překážek. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou 
uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami 
provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací 
prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou 
zemní práce provádět. 

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

 
Především je nutné, aby na staveništi byla vyznačena ochranná 

pásma všech sítí, do kterých zasahují zemní práce, tj. především vodovod, 
nacházející se na sousedním pozemku parc. č. 424/1 a dále vedení 
veřejného osvětlení a vodovodu na ulici Rekreační, kdy do těchto pásem 
zasahují zemní práce při výkopu sjezdu do stavební jámy. Dále je nutné 
zjistit, v jaké hloubce jsou sítě uloženy a tyto sítě chránit především 
v místech jejich přejíždění strojní mechanizací, kde bude provedeno 
zpevnění těchto ploch pro roznos zatížení, které je navrženo v kapitole F. 
Zásady organizace výstavby a technická zpráva zařízení staveniště. 

 
III. Zajištění výkopových prací 

• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby 
ohrožené výkopem. 

• Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích musí být zakryty, 
nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny 
zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž prostor mezi horní 
tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku 
výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 
vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem 
do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující 
riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 
0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech 
přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné 
komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, 
přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

• 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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• 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. 

• 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. 

 
Pro přístup pracovníků do stavební jámy bude použito navržených 

žebříků, které budou opřeny o její svahované stěny, a dále je možno 
používat vybudovaný sjezd do jámy (po jeho částečném vytěžení zde 
bude osazena dočasná hliníková přechodová lávka, kdy přesah konců 
musí být dostatečně dlouhý, aby nedošlo k jejímu propadu do výkopu). 
Pro přístup do ostatních výkopů v jámě budou použity rovněž navržené 
žebříky. 

Východní okraj stavební jámy bude zabezpečen osazeným 
dřevěným zábradlím výšky min. 1 100 mm, sestávajícím z horní tyče 
(madla) a zarážky nad terénem o výšce min. 0,15 m. Je-li výška výkopů 
vyšší než 2,0 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u 
terénu zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních 
tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 
podmínky. 

 
IV. Provádění výkopových prací 

• 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. 

• 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. 

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

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 
podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 
projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud 
podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle 
předchozího bodu. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
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a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti 
průhybu, vybočení nebo rozpojení. 

• 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. 

• 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. 

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

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

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

• 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. 

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

Je zakázán vstup osob do výkopů hloubky nad 1,3 m před jejich 
zajištěním pomocí navrženého pažení. Při provádění demontáže pažících 
systémů rovněž nesmí dojít ke vstupu osob do odpaženého výkopu 
hloubky nad 1,3 m; naopak je nutné, aby provádění zásypů a jejich 
zhutňování probíhalo při postupném odstraňování částí bednění směrem 
ode dna k vrchnímu okraji výkopů, aby nedošlo k zavalení pracovníků. 

 
V. Zajištění stability stěn výkopů 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
• 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. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě 
zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve 
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výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, 
popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

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

• 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. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn 
výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v 
potřebné výšce ve výkopu. 
 

U některých výkopů pro kanalizaci, které mají hloubku cca do 0,75 
m, je navržena světlá šířka 0,6 m. U výkopů do této hloubky se 
nepředpokládá ohrožení pracovníků při vstupu do nich. Ostatní svislé 
stěny výkopů, které mají vyšší hloubku, jsou provedeny šířky min. 0,8 m. 
Pro výkopy rýh s hloubkou nad 1,3 m je navrženo pažení a pro výkopy 
v oblasti kanalizačních šachet je navrženo svahování pod úhlem 60°, není 
tedy nutné je zajišťovat pažením. 

 
VI. Svahování výkopů 

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

• 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. 

• Podkopávání svahů je nepřípustné. 
• Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita 

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

je nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí 
materiálu. 
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Provedený svahovaný vjezd do stavební jámy musí mít sklon max. 
10°, aby byl zajištěn bezpečný vjezd a výjezd vozidel a strojů do / z ní. 
Východní okraj stavební jámy musí být opatřen zábradlím, které je 
podrobněji popsáno v bodě III. Zajištění výkopových prací. Zábradlí podél 
ostatních stran stavební jámy není nutné, nepředpokládá se zde běžný 
pohyb pracovníků z důvodu relativně malého prostoru – stavební jáma je 
z těchto stran ohraničena přímo mobilním oplocením staveniště. Pokud se 
zde ale budou osoby pohybovat, je nutné oplocení v těchto místech 
doplnit. 

 
VII. Ruční přeprava zemin 

• Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 
komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí 
být kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 

• Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, 
musí být při okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do 
výkopu. Vyžaduje-li manipulace s kolečkem odstranění části zábradlí, 
postupuje se podle zvláštního právního předpisu. 
 

Ruční přeprava zemin je předpokládána pouze při provádění zásypu 
uložené kanalizace v etapě zemních prací a dále při zásypu zbylého 
prostoru po obvodu kanalizačních šachet a upravení základové spáry 
před prováděním podkladního betonu pod základovou deskou. Ruční 
přeprava bude prováděna především bez koleček, kdy bude zemina 
z místa deponie ve stavební jámě přímo přemístěna lopatami. Kolečka 
budou použita pouze v případě převozu zeminy na vzdálenosti několika 
metrů, kdy v oblasti hlubších výkopů bude zemina již spotřebována. 
Doprava zeminy pro zásyp výkopů s pažícími boxy bude provedena 
strojně, pomocí rypadla. V uvedených případech je nutné řídit se 
předchozím odstavcem (při výšce zasypávaného výkopu nad 1,5 m). 

 
VIII. Betonářské práce a práce související 

VIII.1. Bednění 

• 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. 

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

• 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. 

 
Schémata bednění konstrukcí základů jsou rozkresleny 

v jednotlivých přílohách této dokumentace. Kromě předchozích bodů je 
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rovněž nutné zkontrolovat správnost ukotvení bednění k okolním 
konstrukcím či zapření o stěny výkopů, především v případě stěn 
kanalizačních šachet. Spodní část bednění musí být dostatečně ukotvena 
k provedenému podkladnímu betonu, resp. šachtovému dnu, aby nedošlo 
k jeho deformaci a posunu při betonáži a pohybu osob. Rovněž tak i 
hranoly, kterými je provedeno rozepření mezi bedněním a svahem výkopu, 
musí být dostatečně ukotveny k navazujícím prvkům a nesmí docházet 
k jejich uvolnění (musí být pevně zapřeny). 

 
VII.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 

• 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. 

• 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. 

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

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

 
Při dopravě čerstvého betonu do bednění pomocí autočerpadla či 

pumpomixu je nutné, aby osoby ukládající beton, nebyly ohroženy 
manipulací výložníku a především jeho konce, u kterého se osoby budou 
nacházet. Osoba ovládající výložník musí tyto pracovníky vždy před jeho 
přemístěním upozornit. 

Pro vyloučení chůze osob bezprostředně po armování, budou po 
jeho povrchu ve vhodných místech rozložena prkna, resp. fošny. Při 
betonáži stěn kanalizačních šachet bude přístup pracovníků ke dvěma 
nejvyšším šachtám zajištěn pomocí dočasné hliníkové lávky, uložené a 
bezpečně ukotvené na okraj bednění a okraj výkopu, opatřené z obou 
stran zábradlím výšky 1,1 m a zarážkou u podlahy výšky 0,15 m a vnitřní 
prostor šachty bude „zastropen“ uložením např. vodovzdorné překližky 
dle schématu viz výkres č. 8. Schéma betonáže – 4. fáze a schéma 
bednění šachet. Obecně je nutné opatřit všechny volné okraje, které jsou 
výš než 1,5 m nad okolním prostředím a jsou určeny pro pohyb osob, 
zábradlím výšky min. 1,1 m. 

 
VIII.3. Odbedňování 

• 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. 



266 
 

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

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

 
Doba odbednění všech konstrukcí je stanovena v technologickém 

předpise a tato doba byla schválena statikem. Je ji tedy nutné dodržet a 
v případě potřeby dřívějšího odbednění bude tato skutečnost nejdříve 
konzultována se statikem. Dřívější odbednění je tedy možné pouze 
v případě souhlasu statika. Odbedňování musí být prováděno postupně 
tak, aby nedošlo k ohrožení osob např. pádem prvků apod. Prvky bednění 
budou po demontáži skladovány na zpevněné staveništní skládce, příp. 
budou rovnou použity na další konstrukce. 

 
VIII.4. Práce železářské 

• Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a 
jeho ukládáním. 

• Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

• Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

 
Na staveništi se předpokládá ohýbání výztuží pouze jako 

doplňkové. Výztuže budou předpřipraveny z armovny. Použité nůžky na 
stříhání výztuží jsou určeny pouze pro průměry do 18 mm. Pro větší 
průměry je nutné použít flexu (vždy s ochranným krytem). Ohýbačku lze 
použít pro ohýbání vždy pouze jedné výztuže, maximální průměr 32 mm. 

 
IX. Svařování 

• Při svařování zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem. 

• 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. 

• Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou 
odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 

 
Pro zajištění požární bezpečnosti budou na staveništi umístěny 

hasicí přístroje. Ty budou umístěny u zázemí pracovníků a během 
výstavby v každém podlaží objektu. Hasicí přístroj musí být umístěn i na 
pracovišti, kde bude probíhat svařování oceli a plastů. Pro případný zásah 
jednotek HZS lze využít podzemní hydrant, který se nachází v komunikaci 
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Rekreační, vedle severozápadní hranice staveniště. V případě nutnosti 
bude také pro uhašení případného požáru použit zdroj vody na staveništi 
a dále je možné využít vodu z nedaleké Brněnské přehrady. 

3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. v aktuálním znění 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 
upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou 
zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky 
(dále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"), a bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění 
pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo 
k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění na všech pracovištích 
a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 
případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 

Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí 
prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, 
například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení 
nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní 
plošiny. 

Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití 
prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany 
s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet 
dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance 
dostatečné. 

Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických zařízení 
poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

• Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") 
musejí odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a 
musí umožňovat bezpečný průchod. 

• V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata 
odpovídající opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné 
okraje musí být zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně 
uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z 
výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů 
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zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

• 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. 

• 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. 

 
Veškeré volné okraje výšky nad 1,5 m musí být opatřeny zábradlím 

či jinou konstrukcí. Východní okraj stavební jámy je opatřen dřevěným 
sbíjeným zábradlím. Pro přístup pracovníků ke kanalizačním šachtám při 
jejich betonáži, musí být použita dočasná hliníková lávka dostatečně 
ukotvena mezi okrajem bednění šachty a okrajem výkopu. Přesah přes 
hranu výkopu musí být tak velký, aby nedošlo k propadu konce lávky do 
šachty (tj. alespoň 0,4 - 0,5 m). Součástí lávky je rovněž zábradlí o výšce 
1,1 m se zarážkou u podlahy výšky 0,15 m. Před vstupem na lávku musí 
být její osazení zkontrolováno. 

 
II. Používání žebříků 

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

• 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. 

• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 
kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

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

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

• 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 



269 
 

alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 

• 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.  

• U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním 
bočnic na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo 
jiných opatření s odpovídající účinností. 

• 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. 

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

 
Žebříky určené pro vstup do stavební jámy a dalších výkopů musí 

být uloženy tak, aby při používání nedošlo k jejich zatlačení do zeminy či 
jejich sklopení z původní polohy a tím k pádu pracovníka. Na východním 
okraji stavební jámy jsou navrženy v místech, kde je provedeno přerušení 
zábradlí podél tohoto okraje jámy. Pracovníci jsou povinni používat těchto 
míst a nevstupovat na okraj jámy v místech, kde je provedeno toto 
zábradlí (tj. mezi zábradlí a okraj jámy a na pás šířky 0,5 m po jejím 
obvodu). 

 
III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

• 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. 

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

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

 
Při pracích prováděných na okrajích výkopů či bednění šachet, pod 

kterými se nachází pracovníci, je nutno dbát předchozích bodů. 
Pracovníci nacházející se pod těmito místy, musí bezpodmínečně použít 
potřebné OOPP. Nářadí a materiály, které nebudou pro práci v těchto 
místech potřebné, se zde nebudou vyskytovat. Po skončení prací musí být 
tyto předměty vždy odstraněny, aby později nedošlo k jejich pádu. 

 
IV. Shazování předmětů a materiálu 

• 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. 

• 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. 

 
Při provádění zásypů výkopů je nutné, aby se pracovníci ve 

výkopech, kteří průběžně provádí urovnávání a zhutňování zeminy a 
odbedňování výkopů, nenacházeli v těchto místech v době prováděného 
zásypu. Musí se nacházet v takové vzdálenosti, aby se nedostali do 
kontaktu se shazovaným materiálem. Toto platí i při ruční vertikální 
přepravě prvků roubení a pažení výkopů a prvků bednění základových 
konstrukcí. 

 
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 a o používání 
osobních ochranných pracovních prostředků. 

 
O provedeném školení bude proveden zápis a pracovníci musí 

stvrdit svou účast na školení a jeho porozumění podpisem. Informacemi, 
které získali během školení, se musí bezpodmínečně řídit.  

4. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.  

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

II. Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen 

Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 
přemisťování zavěšených břemen jsou 
• Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
• Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí 

břemene; pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
• Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními 

předměty nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním 
prostoru, v případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a 
přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 

•  Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy 
v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 

• Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo 
přemisťována dvěma nebo více zařízeními. 
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• Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, 
pokud jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační 
prostory překrývají. 

• Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a 
není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 

• Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při 
nebezpečí pádu břemene. 

• Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení 
nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k 
zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 

 
Před manipulací s břemeny musí být vždy zkontrolováno, zda má 

zdvihací prostředek dostatečnou únosnost pro přepravu daného břemene 
na požadované místo. Je nutné používat pouze certifikované závěsné 
systémy. 

Nikdy nesmí dojít k přepravě břemene (např. pomocí hydraulické 
ruky nákladního automobilu) na takovou velikost vyložení, kde daný 
prostředek nemá pro takové břemeno dostatečnou únosnost. 

Při manipulaci s břemeny je zakázán pohyb pracovníků pod nimi a 
v jejich ohroženém prostoru. 

Osoby nesmí být nikdy přepravovány pomocí hydraulické ruky 
nákladních automobilů. 

Na bezpečnost při manipulaci s břemeny bude dohlížet osoba, která 
bude provádět manipulaci, tj. např. strojník / řidič nákladního automobilu 
s hydraulickou rukou, který bude dohlížet na pohyb pracovníků v blízkosti 
břemene a zároveň vždy před jeho použitím musí zkontrolovat technický 
stav stroje a zvedacího mechanismu. 

5. Ostatní právní předpisy 

Včetně předchozích právních předpisů je nutné dodržovat veškeré další platné 
právní předpisy související s bezpečností a ochranou zdraví osob, tj. např.: 
 
Zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 
Sb., 
 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
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Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, 
 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
 
Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů, 
 
Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
osobní ochranné prostředky, 
 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 
 
Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, 
 
Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů. 
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Závěr práce: 
. 
 Při zpracování mé bakalářské práce jsem se snažil vše navrhovat tak, 
aby samotná realizace stavby byla co nejefektivnější a zároveň co nejméně 
finančně náročná, což bylo jedním z mých hlavních cílů. 
 
 Zásadní část mé práce představují technologické předpisy pro etapy 
zemních prací a základových konstrukcí, s důrazem na řešení vodonepropustné 
konstrukce spodní stavby. Řešení jsem zároveň navrhl tak, aby byly splněny 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci, i třetích 
osob, a v neposlední řadě také požadavky na kvalitu samotného díla, které jsou 
mimo jiné na vodonepropustnou konstrukci spodní stavby kladeny poměrně 
vysoké.  

Jako zajímavý úsek mé práce bych chtěl zmínit především výkresovou 
část zemních prací a základových konstrukcí.  

V zemních pracích jsem se podrobně zabýval návrhem systému pažení 
výkopů, které bylo nutné zřídit v rámci přípravy pro zhotovení kanalizačního 
systému. Podstatná část kanalizace je provedena pod základovou deskou  
a sjezdem do podzemních garáží, proto jsem musel tuto část vyřešit.  

Z hlediska základových konstrukcí jsem ve výkresové části mj. zpracoval 
podrobná schémata bednění pro jednotlivé fáze betonáže, na která jsem rovněž 
vypracoval výkaz výměr, díky čemuž bude realizace tohoto bednění jednodušší. 
Vyzdvihl bych také navržený způsob dopravy čerstvých betonových směsí,  
kde jsem kladl důraz na ekonomickou stránku, pro kterou provedl finanční 
porovnání dvou způsobu sekundární dopravy a na jeho základě zvolil příslušné 
stroje. Dále jsem provedl návrh uzemnění objektu, a to z toho důvodu,  
že poskytnuté podklady nebyly pro tuto část dostatečné, avšak nebylo by 
z mého pohledu zodpovědné tuto část nevyřešit. Při návrhu jsem tedy vycházel 
z norem, technických listů výrobců a dalších odborných podkladů, protože  
u takovéto konstrukce je řešení uzemnění poměrně specifické. 

V rozsahu zadání jsem dále řešil zařízení staveniště, které jsem 
vypracoval pro každou etapu zvlášť. Chtěl bych dále poukázat na zpracování 
širších a užších dopravních vztahů, včetně návrhu strojních sestav a zajištění 
plynulé dopravy, které jsem se snažil navrhnout co nejefektivněji, přičemž jsem 
používal stroje, které jsou v okolí opravdu k dispozici. 

K oběma etapám jsem také vypracoval položkový rozpočet s výkazem 
výměr, kontrolní a zkušební plány a časový harmonogram včetně bilance 
pracovníků. V něm se mi i přes nutnost zahrnutí velkého množství 
technologických přestávek mezi betonážemi podařilo efektivně naplánovat sled 
dílčích činností tak, aby samotný průběh výstavby byl bez časových prodlev  
a bez nadměrných výkyvů v množství pracovníků, čímž bude zajištěna plynulost 
prováděných prací. Dobu trvání technologických přestávek pro dosažení 
požadované pevnosti betonu jsem stanovil pomocí výpočtu. 
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Provedené změny oproti projektové dokumentaci 
 V průběhu vyhotovení mé bakalářské práce jsem provedl několik 
drobných změn, resp. úprav. 
 U zemních prací jsem provedl změnu svahování výkopů oproti projektu, 
kde jsem jeho úhel snížil nebo jsem svahování nahradil svislými stěnami 
výkopů. 
 Dále bylo v dokumentaci sporné řešení úprav základové spáry, kde 
v jednom z výkresů byla zmínka o zpevnění podkladu pomocí tzv. vápnění. 
V ostatních výkresech, skladbách konstrukcí a textové části projektové 
dokumentace však bylo uvažováno pouze se zhutněním podkladu  
po prováděných pracích. Uvažoval jsem tedy variantu se zhutněním. 
 Poslední částí byl návrh způsobu uzemnění objektu. Nejedná se tolik  
o úpravu, ale spíše o to, že jsem provedl vlastní návrh, přičemž jsem vycházel  
z odborných podkladů. Návrh v projektu jsem neměl celý k dispozici  
a poskytnutý výkres byl sporný, nejednoznačný a neobsahoval řešení právě 
v oblasti spodní stavby. 
 Tyto změny by byly předem konzultovány s projektantem a statikem. 

 
Na závěr bych chtěl říci, že řešením právě této etapy, navíc u poměrně 

složitého způsobu založení objektu, jsem získal velké množství poznatků 
z oblasti návrhu a realizace staveb. Zároveň pevně věřím, že tyto poznatky 
později uplatním v navazujícím stupni vysokoškolského vzdělání, ale také 
v mém budoucím zaměstnání. 
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Seznam použitých zkratek: 
. 
tzv. – takzvaný 
Ing. – inženýr 
č. – číslo 
IČ. – identifikační číslo 
IČO. – identifikační číslo 
Sb. – sbírky 
apod. – a podobně 
tj. – to je 
ks – kusů 
OV – odpadní vody 
parc. č. – parcelní číslo 
JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektů 
ul. – ulice 
p. č. – parcelní číslo 
ČSN – česká státní norma 
ust. – ustanovení 
odst. – odstavec 
písm. – písmeno 
ÚPmB – Územní Plán města Brna 
VZT – vzduchotechnika 
WC – toaleta 
vč. – včetně 
vyhl. – vyhláška 
tl. – tloušťka 
cca – cirka/přibližně 
dl. – délka 
š. – šířka 
PVC – polyvinylchlorid 
mPVC – měkčený polyvinylchlorid 
PIR – polyisokyanurátová pěna 
EPS – pěnový polystyren 
XPS – extrudovaný polystyren 
celk. – celkový 
viz – vizitka 
PBŘ – požárně bezpečnostní řešení 
TV – teplá voda 
PD – projektová dokumentace  
fáz. – fázový 
KAM – kamenina 
DN – jmenovitý průměr 
EN – evropská norma 
AKU – akustický 
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NN – nízké napětí 
a. s. – akciová společnost 
tzn. – to znamená  
obr. – obrázek 
PP – podzemní podlaží 
NP – nadzemní podlaží 
resp. – respektive 
CZ – Česká Republika 
v. – výška 
ZH – zápustná hlava 
např. – na příklad 
tab. – tabulka 
fr. – frakce 
max. – maximální 
aj – a jiné 
OOPP – Osobní ochranné pracovní pomůcky 
SO – stavební objekt 
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
DL – dodací list 
[ ] – zdroj 
HR – hydraulická ruka 
ot. – otáčky 
ČBS – čerstvá betonová směs 
SD – stavební deník 
SMJ – spolumajitelé 
Db – decibely 
Rw – zvuková neprůzvučnost (fyzikální veličina) 
°C – stupeň Celsia 
Ø – průměr 
m*s-1 – metrů za sekundu 
l/s – litrů za sekundu 
KZP – kontrolní a zkušební plán 
ZPF – zemědělský půdní fond 
bal - balení 
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