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Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně 
technologického projektu výstavby pensionu v obci Dolní Morava. Objekt se 
nachází ve svažitém terénu, je tedy navrženo jeho výškové rozdělení o polovinu 
výšky podlaží.  

Objekt má jedno podlaží částečně zapuštěné pod úroveň terénu, tři nadzemní 
podlaží a obytné podkroví. Rozdělené části objektu spojuje centrální, monolitické 
schodiště. 

Objekt je na základě inženýrsko-geologického průzkumu založen na 
základových pásech, svislé nosné konstrukce jsou z pálených cihel a stropní 
konstrukce je řešena systémem Miako. 

V rámci diplomové práce budu řešit technologické předpisy týkající se 
spodní a hrubé vrchní stavby. Dále zpracuji studii realizace hlavních 
technologických etap, projekt zařízení staveniště, pro vybrané části kontrolní a 
zkušební plán, návrh strojní sestavy, časový plán, rozpočet pro hrubou stavbu, 
s technickou zprávou a bezpečnost a ochranu zdraví. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby:  Penzion 

Místo stavby: Obec Dolní Morava, č. par. 5576, kú.           

Velká Morava 

Stavební úřad:  Králíky 

Charakter stavby:  Novostavba 

Investor:   Ivana Procházková, Luční 492/5, Troubsko  

Projektant:   Ing. Arch Alois Šumbera 

 

 Penzion je navržen jako samostatně stojící objekt na parcele č. 5576, kú. Velká 

Morava. Objekt je založen na základových pásech. Pozemek je svažitý, jedno 

podlaží je tedy navrženo částečně pod úrovní terénu.  Při realizaci bude použito 

záporové pažení stěn výkopu z důvodu nemožnosti použití svahování a velké 

hloubky výkopu. 

 Jedná se o penzion s 1 podzemním podlažím (sloužící jako sklep a garáž), 

třemi nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Půdorysné rozměry jsou 

15,00m x 16,25m a výška 17,0m. Penzion je založen na základových pásech, 

svislé, nosné konstrukce jsou z tvarovek POROTHERM, v 1PP z betonových 

tvarovek zalitých betonem (ztracené bednění). Stropní konstrukce je řešena 

systémem Miako. Střecha je sedlová, konstrukce krovů je z železných profilů. 

Střešní krytina je Tondach. 

 Nebudou narušena ochranná pásma sítí. Místo nespadá do chráněného 

území.  

 Pozemek lze zařadit do středního radonového indexu. 
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2. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

 Základní rozpočtové náklady na stavbu určené pomocí jednotné klasifikace 

stavebních objektů (JKSO) pro rok 2017 činí 17 559 695Kč. 

 Předpokládané zahájení stavby je 1. března 2018, dokončení hrubé stavby  

k 1. 12. 2018 

 Objekt bude vybudován na pozemku investora, a to parcele číslo 5576. 

 

3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY  

a) SO 01 Penzion 

b) SO 02 Komunikace+ parkoviště s napojením na obecní cestu 

c) SO 03 Silnoproud – přípojka a rozvod NN 

d) SO 04 Vodovod – přípojka a rozvod vody 

e) SO 05 Kanalizace splašková + čistička 

f) SO 06 Kanalizace dešťová 

 

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 

a) SO 01 Penzion 

  

Využití objektu:  

 Objekt bude sloužit částečně k trvalému bydlení (majitelů objektu) a částečně 

k pronájmu zbylých bytových jednotek.  

 

Zastavěná plocha a obestavěný prostor: 

 Celková zastavěná plocha objektem SO01 je 213,575m2 obestavěný prostor 

činí 2801,036m3. 

 

Popis konstrukčního řešení objektu: 

 Objekt je rozdělen do dvou výškových úrovní, navzájem posunutých o půl 

podlaží, tedy 1,5m. V jižní části objektu se nachází celkem 5 podlaží, v severní 

polovině jsou 4 (včetně podkroví). 

 Výkop stavební jámy pro objekt SO01 bude v severní části zajištěn záporovým 

pažením. Zbytek výkopu je zajištěn svahováním v poměru 1:1. 
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 Základovou konstrukci tvoří základové betonové pásy B15 z prostého betonu. 

Prostor mezi pásy je po odbednění dosype hutněnou (prolévanou) zeminou a 

podkladním štěrkem, poté zabetonuje betonem B20 s KARI 8/150. Na desku se 

nataví hydroizolace s protiradonovou ochranou.  

 Obvodové stěny 1PP jsou tvořeny kombinací tvarovek ztraceného bednění a 

pálených cihel POROTHERM. Nosné konstrukce dalších podlaží jsou tvořeny 

tvarovkami POROTHERM. Nenosné příčky jsou z pórobetonových tvarovek. 

 Stropní konstrukce jsou řešeny systémem POROTHERM MIAKO. 

 Schodiště je monolitické, železobetonové 

 Konstrukce střechy je z ocelových svařovaných profilů. Krytina je z pálených 

střešních tašek TONDACH v přírodní barvě.  

 Komíny jsou systému SCHINDEL. 

b) SO 02 Komunikace a parkoviště s napojením na obecní cestu 

 Je připojena na obecní cestu sjezdem šířky 5,00m, s nájezdovým obrubníkem 

a pásovou vpustí zabraňující odtoku dešťové vody na komunikaci. 

 Povrch komunikace je ze zámkové dlažby. Skladba: zámková dlažba – 80 mm, 

štěrk 4/8–40 mm, Drcené kamenivo 8/16 – 150 mm, Drcené kamenivo 16/32 – 

100mm, Štěrkopísek – 100mm, celkem 470mm. 

c) SO 03 Silnoproud – přípojka a rozvod NN 

 Bude zřízeno 1 odběrné místo distributorem ČEZ s rezervovaným příkonem 

hlavního jističe 3x 32A. Hlavní jistič bude odpovídat norma ČSN EN 60898. 

d) SO 04 Vodovod – přípojka a rozvod vody 

 Voda pro potřeby objektu bude získávaná se studny, která je vybudována 

v severovýchodní části pozemku. Voda splňuje hygienické požadavky a studna 

zajistí dostatečné množství vody (min 3m3/den) pro chod objektu. 

e) SO 05 Kanalizace splašková + čistička 

 Svodné potrubí je z trub PVC KG DN 125 a 150.  

 Je sváděno do domovní čističky odpadních vod umístěné na pozemku, která 

je dimenzovaná na předpokládaný objemem 3m3/den. Po vyčištění je voda 

sváděna do obecní dešťové kanalizace. 
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f) SO 06 Kanalizace dešťová 

 Dešťová voda ze střechy a zpevněných ploch bude svedena do obecní 

dešťové kanalizace. Počítá se s maximálním odtokem 10l/s.  

 Svodné a odpadní potrubí je z trub PVC KG DN 125 a 150. 

 

 

 

5. SITUACE STAVBY 

 Situace je na výkresu číslo 2. Situace. Poloha staveniště s jeho širšími vztahy 

je zobrazena na výkresu číslo 1. Širší vztahy. Parcela 5576 je ve svažitém terénu. 

Celková rozloha pozemku je 1196m2. Staveniště je přístupné pouze z 

obslužné komunikace přiléhající k jihozápadní části pozemku. Pozemek je 

v současnosti zarostlý pouze travou a náletovými křovinami. Hranice staveniště, 

odpovídá hranici pozemku. K opocení staveniště se využije předem 

vybudovaného trvalého oplocení doplněného uzamykatelnou branou. 

 

6. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A NAPOJENÍ NA 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 Radonový průzkum (APLGO, RNDr. Jiří Janský, únor 2015). 

 Výškopisné změření (Petr Skopal, květen 2014). 

 Hydrogeologický posudek (GTX, Ing. Jaroslav Tylich, březen 2015). 

 Jako podkladu bylo využito vyjádření správců dotčených inženýrských sítí 

včetně zakreslení tras, průzkum na místě samém, katastrální mapa. Vyjádření o 

průběhu veškerých podzemních a vzdušných inženýrských sítích včetně 

zakreslení průběhu tras těchto sítí jsou přílohou tohoto projektu. 

 Objekt bude napojen na veřejnou elektrickou distribuční síť. Splašková 

kanalizace v dané části obce není, bude vybudována domácí čistička odpadních 

vod, která bude napojena na dešťovou kanalizaci.  

 Pitná voda bude odebírána z vlastní studny na pozemku investora. Dům bude 

napojen na veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 

 



19 
 

7. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

 Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Nebude po dokončení 

stínit okolním budovám ani mít negativní vliv na životní prostředí, neovlivní 

odtokové poměry v řešeném území, nebude zdrojem prachu, hluku ani jiných 

škodlivých vlivů na životní prostředí. 

 V bezprostřední blízkosti staveniště se nachází pouze jeden objekt, kterému 

je třeba věnovat v průběhu realizace stavby zvýšené pozornosti. V průběhu 

provádění stavebních prací bude v lokalitě zvýšená prašnost, hlučnost a také 

zvýšená koncentrace dopravy z důvodu dovozu materiálu na stavbu. Tyto 

negativní vlivy budou maximálně omezeny vhodnou technologii a organizací 

práce. Všechny hodnoty zůstanou v přístupných mezích, běžných při výstavbě. 

Při provádění zemních prací nedojde k narušení odtokových poměrů 

 

8. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

 Stavba bude napojena na přiléhající, zpevněnou silnici III. třídy 31221. 

Předpokládá se použití nejtěžšího vozidla o hmotnosti 24 tun (MIX beton). 

 Komunikace je velmi málo frekventovaná, vede pouze k jednomu dalšímu 

domu. Pro zajištění vjezdu na staveniště bude použito staveništní brány, která se 

bude na noc zamykat. Vstup na staveniště bude důkladně označen výstražnými 

značkami zakazujícími vstup na staveniště nepovolaným osobám, informační 

tabulí o dodržování BOZP a vyvěšeným stavební povolením. 

 Nákladní automobily s návěsy, které by se na staveniště složitě stáčely, budou 

vykládány na přilehlé komunikaci pomocí věžového jeřábu umístěného na 

stavbě. Po dobu vykládky bude na silnici zastavena doprava. 

 

9.  ZPŮSOB REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

HLAVNÍHO OBJEKTU 

 Způsobem realizace hlavních technologických etap objektu SO01 se zabývá 

podrobněji kapitola Studie realizace hlavních technologických etap. 
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Zajištění stavební jámy: 

 Z důvodu umístění objektu ve svahu a nedostatečného prostoru kolem objektu 

bylo zvoleno zajištění stavební jámy ze severní strany záporovým pažením. 

V místech, s výškou výkopu pod 2m je zvoleno stahování v poměru 1:1. 

Základové konstrukce: 

 Na základě geologického průzkumu a jeho vyhodnocení bylo zvoleno založení 

na základových pasech z prostého betonu c15/20 v nezámrzné hloubce. 

Hrubá vrchní stavba: 

 1PP je kombinace betonových tvarovek tloušťky 400 mm doplněných výztuží 

a zalitých betonem C15/20 (ztracené bednění) a tvarovek POROTHERM 36,5 

P+D.  

 Ve zbylých podlažích jsou navrženy nosné konstrukce z pálených cihel 

POROTHERM 40 P+D. Stěny oddělující bytové jednotky jsou z tvárnic 

POROTHERM 25 AKU pro omezení šíření hluku. Stropní konstrukce 

v jednotlivých podlažích jsou navrženy systémem POROTHERM MIAKO 

tl.290mm. 

Nenosné příčky: 

 Stěny, oddělující jednotlivé pokoje bytových jednotek, jsou navrženy 

z pórobetonu YTONG tloušťky 100-150 mm lepených na lepidlo. 

Zastřešení: 

 Střecha je sedlová, s dřevěnou nosnou konstrukcí. Střešní krytina je navržena 

z pálených tašek TONDACH. Podkroví bude zatepleno a využito k bydlení, 

v ploše střechy jsou navrženy střešní okna. 

 

10. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 

 Zahájení stavby bude 1. března 2018, dokončení hrubé stavby je naplánováno 

na 1. prosince 2018. 

 Objektový harmonogram výstavby a potřeba financí na výstavbu hrubé vrchní 

stavby je součástí této práce a to v příloze 7 a 8. 
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11. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Zařízení staveniště je zobrazeno ve výkrese číslo 5. Zařízení staveniště pro 

hrubou vrchní stavbu a je samostatně zpracované v kapitole Technická zpráva 

k zařízení staveniště a v přílohách této kapitoly. 

a) Úpravy staveniště 

 Před zahájením stavebních prací budou vykáceny veškeré křoviny a následně 

sejmuta ornice o mocnosti 150 mm v místech pod budoucím objektem, pod 

komunikací a v místech svahování. Bagrem bude srovnána příjezdová 

komunikace do úrovně -0,42m budoucí komunikace, přebytečná hlína bude 

odvezena na deponii nákladními automobily. Dále se položí první vrstvy budoucí 

komunikace, a to drcené kamenivo 16/32 o mocnosti 100 mm a drcené kamenivo 

8/16 o mocnosti 150mm. Po uložení bude souvrství zhutněno vibrační deskou. 

b) Oplocení  

 Oplocení je zhotoveno majitelem před započetím prací, aby bylo využito pro 

realizaci místo mobilního oplocení. V místě vjezdu na pozemek bude doplněno 

mobilní, uzamykatelnou branou. 

c) Zdroj vody 

 Na pozemku je již vybudována studna s minimálním přítokem 3m3/den, která 

bude sloužit i jako zdroj vody pro zařízení staveniště.  

d) Přípojky  

 Je nutné zřídit přípojky do budovaného objektu, a to především napojení vody 

ze studny, kanalizace a rozvod nízkého napětí, které bude sloužit i jak přípojka 

pro zařízení staveniště. 

 

12. HLAVNÍ STAVEBNÍ MECHANISMY 

 Hlavním zvedacím mechanizmem bude věžový jeřáb LIEBHERR 32H. Bude 

umístěn na předem vybudovaných betonových patkách dimenzovaných pro 

předpokládané zatížení.  

 Pro zemní práce byl zvolen pásový bagr Caterpillar 330F, který bude využit na 

skrývku ornice, výkop stavební jámy a zavibrování zápor.  

 Pro zbylé zemní práce bude na stavbě traktor-bagr Caterpillar 427F2, který 

vykope základové pasy a provede drobné zemní práce. 
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13. Environment s bezpečností stavby  

 Stavba nepodléhá řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a 

léčebných pramenů. Z charakteru stavby nevyplývá potřeba ochranných a 

bezpečnostních pásem.  

 Odpady vzniklé provozem objektu budou shromažďovány v odpadních 

nádobách a pravidelně vyváženy.  

 Odpadní vody jsou sváděny do domovní čističky odpadních vod, která je zbaví 

hrubých nečistot. 

 Podrobněji se je vliv stavby na životní prostředí shrnut v kapitole 7 technické 

zprávy zařízení staveniště. 

 Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo tak, aby byla zachována 

stabilita a nosnost konstrukcí po danou dobu, aby byl omezen rozvoj a šíření 

ohně a kouře ve stavbě a aby se oheň nešířil na sousední objekty. Řešení 

umožňuje evakuaci osob, popř. zvířat a majetku a umožňuje bezpečný zásah 

jednotek požární ochrany. Při zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 

se vycházelo z platných předpisů a norem, zejména ČSN 73 0802 Požární 

bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 



24 
 

OBSAH 

1. OBECNÉ IDETIFIKAČNÍ INFORMACE (ÚDAJE)………………………..25 
 

2. ZEMNÍ PRÁCE……………………………………………………………….25 
 
2.1 Geologie…………………………………………………………………..25 

 
2.2 Příprava staveniště, oplocení…………………………………….…….27 
 
2.3 Skrývka ornice……………………………………………………….…..27 
 
2.4 Vyměření výkopu……………………………………………………...…27 
 
2.5 Osazení zápor……………………………………….…………….……..27 
 
2.6 Výkop stavební jámy………………………………………….….….…..27 
 
2.7 Zpevněná komunikace…………………………………………………..28 
 
2.8 Rýhy pro základy…………………………………………………………28 
 
2.9 Umístění buněk a kontejnerů……………………………………………28 

 
 

3. ZÁKLADOVÉ PÁSY………………………………………………………….29 
 
3.1 Dočištění…………………………………………………………………..29 
 
3.2 Betonáž……………………………………………………………………29 

 
4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE…………………………………………..30 
 

4.1 Obecné informace………………………………………………………..30 
 
4.2 Hydroizolace………………………………………………………………30 
 
4.3 Zdění – pálení cihly POROTHERM………………………..…………..30 
 
4.4 Zdění – ztracené bednění……………………………………………….30 
 
4.5 Zdění – vnitřní zdi……………………………...…………………………31 

 
5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE……………………………………………..31 

 
6. STŘECHA……...……………………………………………………………..32 
 



25 
 

1. OBECNÉ IDENTIFIKAČNÍ INFORMACE 

Identifikační údaje 

 Novostavba Penzion v obci Dolní Morava, č. par. 5576, kú. Velká Morava. 

 Objekt je založen na základových pasech ve svahu, jedno podlaží je tedy 

částečně pod úrovní terénu a objekt je výškově rozdělen do dvou úrovní, 

navzájem posunutých o půl podlaží (1,5m). 

 Jedná se o penzion s 1 podzemním podlažím (sloužící jako sklep a garáž), 

třemi nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Půdorysné rozměry jsou 

15,00 x 16,25m a výška 17,0m. Svislé konstrukce jsou z tvarovek POROTHERM, 

v 1PP z betonových tvarovek zalitých betonem (ztracené bednění). Stropní 

konstrukce je řešena systémem Miako. Střecha je sedlová z dřevěných nosných 

prvků. Podkroví bude sloužit k bydlení.  

Stavba je rozdělena na tyto stavební objekty: 

SO 01 Pension 

SO 02 Komunikace + parkoviště s napojením na obecní cestu 

SO 03 Silnoproud – přípojka a rozvod NN 

SO 04 Vodovod – přípojka a rozvod vody 

SO 05 Kanalizace splašková + čistička 

SO 06 Kanalizace dešťová, retence a vsak 

 

2. ZEMNÍ PRÁCE 

2.1  Geologie 

 V zájmové oblasti je vyskytuje štěrk písčitý a písek. Tyto vrstvy jsou uloženy 

zhruba ve stejných mocnostech. V hloubce do 15cm od povrchu se nachází 

ornice, je soudržná třída těžitelnosti 2. Do hloubky dna stavební jámy se nachází 

zemina soudržná třídy těžitelnosti 3. 

 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 4 m pod srovnávací hladinou 

±0,000 (657,00 m.n.m.), nezasahuje tedy do roviny základů. 

 

 



26 
 

2.2  Příprava staveniště, oplocení 

 Parcela je oplocena pletivem výšky 2 m. Pouze v místě vjezdu, v jižní části 

pozemku, bude instalována dočasná, uzamykatelná brána pro zařízení 

staveniště. Podél komunikace vedou inženýrské sítě. Na hranici komunikace a 

parcely bude napojena elektrická rozvodná skříň, která bude využita pro potřeby 

stavby. 

2.3 Skrývka ornice 

 Pro sejmutí ornice bude použit pásový bagr CAT 330F s lopatou o objemu 1,5, 

m3. Ornice se hned bude nakládat na nákladní automobily, které ji bude odvážet 

na pole vzdálené 2km. K dispozici budou celkem 3 nákladní automobily. Část 

ornice (23,5m3) ze severní části pozemku bude pouze shrnuta na staveništní 

skládku pro pozdější použití. Ornice šířky 0,5m kolem plotu se ponechá, aby 

nedošlo k poškození pletiva, nebo základů sloupků oplocení.  

2.4 Vyměření výkopu 

 Provede se vyměření a zaznačení plánovaného výkopu a komunikace 

geodetem.  Obrys plánovaného výkopu se vyznačí vápnem a postaví se lavičky 

ve vzdálenosti 2 m od výkopu. 

2.5  Osazení zápor 

 Záporová stěna bude vybudována na celé severní části výkopu a pak částečně 

i na přilehlých stranách (viz výkres číslo 4. Studie provedení – II. Postup výkopu). 

Jedná se o dočasnou konstrukci, která bude odsazena od vnějšího líce objektu 

o 600 mm.  

 Pásový bagr CAT se vybaví nástavcem na vibrování V-2ESC. Postupně 

uchopí jednotlivé ocelové nosníky a zavibruje na vyznačených bodech. 

2.6  Výkop stavební jámy 

 Po osazení zápor je možné začít těžit zeminu. K odtěžení zeminy bude použit 

pásový bagr CAT, který se osadí lopatou o objemu 1,5m3. Zemina se nakládá 

rovnou na nákladní automobil Tatra a odváží se na. Na stavbě se ponechá pouze 

92,4m3 pro pozdější zásyp.  
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 Při odtěžováním zeminy se instalují pažiny záporové stěny. Současně se do 

dané hloubky odtěží i zemina v místě svahování, které bude v poměru 1:1. 

2.7  Zpevněná komunikace 

 Po osazení Po dokončení prací na stavební jámě pokračuje bagr CAT 330F 

s výkopem podkladní vrstvy pro příjezdovou komunikaci. Vykopaná zemina bude 

postupně od severní části nahrazena podkladním kamenivem frakce 16/32 (tl. 

100 mm) a 8/16 (tl. 150 mm). 

2.8  Rýhy pro základy 

 Geodet vytyčí všechny důležité body objektu. Body se přenesou pomocí 

laviček a provázku 2 m od objektu, u záporové stěny se vyznačí umístění bodů a 

zaznačí jejich vzdálenost od záporové stěny. 

 Výkop rýh pro základové pasy bude provádět rypadlo CAT 427F2. Postup 

výkopu rýh je na výkrese číslo 4. Studie provedení – II. Postup výkopu. Pro tuto 

činnost budou k dispozici 2 tatry. Hlídá se šířka a hloubka výkopu, posledních 5 

cm se dočistí ručně těsně před betonováním základů. 

 

2.9  Umístění buněk a kontejnerů 

 Po těchto pracích je možné umístění a napojení stavebních buněk, dočasnou 

elektrickou přípojku a kontejnery na staveniště (viz výkres č.5. Zařízení 

staveniště pro hrubou vrchní stavbu). 

 Podrobněji se zemními pracemi zabývá „Technologický předpis pro zemní 

práce.“ 
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3.  ZÁKLADOVÉ PÁSY 

3.1 Dočistění 

 Těsně před betonáží se provede ruční dočištění základové rýhy (posledních 

cca 100 mm). 

 

3.2 Betonáž 

 Betonáž základových pásů je rozdělená na dvě etapy. První se vybetonuje 

spodní části základových pásů. Betonáž betonem C15/20 se provádí přímo do 

základových rýh pomocí autodomíchávače s čerpadlem. Rozhrnujeme lopatou a 

hned hutníme ponorným vibrátorem VPE 2000. Horní povrch základového pásu 

se srovná latí a uhladí hladítkem. Následuje technologická přestávka, během 

které beton ošetřujeme v závislosti na počasí 1-3x denně. Před pokládkou betonu 

pod podlahou bude na rostlém terénu rozprostřeno drcené kamenivo frakce 

16/32 o mocnosti 130 mm, které bude následně zhutněno vibračním pěchem 

Wacker. Na kamenivo se umístí kari síť 150/150/6 mm na distančních 

podložkách. 

 Poté se vystaví se dělící zeď ze ztraceného bednění, zalije betonem, opatří 

hydroizolací, dosype se zemina za ztraceným bedněním. Provede se bednění 

v místě napojení obou úrovní. 

 Podkladní beton je z betonu třídy C12/15 o mocnosti 120 mm vyplněného 

vrstvou kari sítí 100/100/8, navzájem překrytých a svázaných. Následuje 

technologická přestávka 2 dny. 

 Každý pracovní krok musí být na stavbě řádně zdokumentován, a to hlavně 

zakryté konstrukce. Je kladen důraz především na dodržení rovinnosti 

ztraceného bednění, řádné umístění výztuže a řádné zhutnění betonu 

v tvarovkách. 

http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz/48/wacker-bs-50-2i.html
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4. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

4.1 Obecné informace  

 Nosný systém stavby je z pálených cihel POROTHERM 44 P+D a 

POROTHERM 30 P+D. V 1PP je navíc doplněný betonovými tvarovkami 

(ztracené bednění). Schodiště, které se nachází ve středu objektu, je po obvodu 

vyzděno z tvarovek POROTHERM 24 P+D. Zbylé dělící konstrukce jsou 

z POROTHERM 25 AKU. Překlady nad otvory budou provedeny z keramických 

překladů systému POROTHERM 7 vysoký. 

 Od počátku hrubé vrchní stavby bude na stavbě k dispozici stavební jeřáb. 

4.2 Hydroizolace 

 Před započetím samotného zdění 1PP se provede nalepení hydroizolace 

z asfaltových pásů Bitagit 40 Al+ 60v, který sklouží současně jako protiradonová 

izolace. Jednotlivé kusy budou k sobě svařovány plamenem s přesahem 

minimálně 100 mm. 

4.3 Zdění – pálené cihly POROTHERM 

 Provede se vytyčení rohů objektu z již vybudovaných laviček. Založí se rohy 

co nejpřesněji na maltové pásy. Další řady jsou již zděny na tenkovrstvou maltu 

POROTHERM. Provedou se 4 řady, poté se vyznačí umístění oken.  

 Po vyzdění 7. řady bude vystavěna pracovní plošina výšky 1,2m pro zdění ve 

větší výšce. Překlady POROTHERM se usazují na výšku do cementové malty 

s dodatečným uložením (minimálně 125 mm) a doplní se tepelnou izolací z 

polystyrenu pro zamezení tepelných mostů. 

4.4 Zdění – ztracené bednění 

 Založí se rohy co nejpřesněji na maltové pásy. Další řady se již zdí nasucho 

s převazbou cca půl tvárnice. Vyzdí se maximálně 4 řady, poté následuje zalití 

betonem a hutnění betonu. Každá druhá řada se prokládá horizontálně dvěma 

kusy betonářské výztuže Ø8mm. Vertikální výztuž se bude umisťovat po 450 mm. 

Beton pro zalití se bude vyrábět přímo na stavbě v míchačce.  
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 Na ztracené bednění rozdělující výškově objekt bude nalepena z vnější strany 

hydroizolace, která se napojí na hydroizolaci pod tvarovkami. 

4.5 Zdění – vnitřní zdi 

 Napojení vnitřních nosných stěn z pálených cihel POROTHERM se provádí 

převazování u stěn stejné tloušťky, nebo pomocí stěnových spon (speciální 

nerezové ploché kotvy) u stěn rozdílné šířky. Kotva i styčná plocha musí být 

promaltovány. 

 Nenosné příčky z pórobetonu budou vyzděny až po dokončení stropní a 

střešní konstrukce, aby nedošlo k jejich poškození vlivem průhybů. 

 Věnec bude bedněn tvárnicemi POROTHERM VT 8, ke kterým se ve vnějším 

líci přiloží tepelná izolace EPS tl. 100mm. 

 

5. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 Stropní konstrukce jsou tvořeny cihelnými vložkami MIAKO 23/50 PTH a 

keramobetonovými stropními POT nosníky různých délek.  

 Po dokončení svislých konstrukcí proběhne uložení těžkého asfaltového pásu, 

na něj se uloží nosníky POT 

 Uložení stropních nosníků se provede stavebním jeřábem, který je na stavbě 

a drobné korekce provedou na koncích pracovníci z pojízdného lešení. Uložení 

nosníků minimálně 125 mm. Nosníky je nutné ihned podepřít, a to maximálně po 

1,8m. V místě podbednění betonové desky a prostupu instalací se podepře 

stropními podpěrami bednící deska. Stropní vložky POROTHERM MIAKO 23/50 

se kladou nasucho, rovněž ručně z pojízdného (zajištěného) lešení, na osazené 

a podepřené nosníky v řadách rovnoběžných s podélnou nosnou stěnou 

postupně z obou stran současně. Na vyskládané vložky MIAKO se celoplošně 

uloží svazovaná síť KARI ø6, 150x150 mm na distanční podložky. 

 Provede se betonáž betonem C 20/25. Zároveň je nutno betonovat také 

pozední věnce a vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm. 

 Betonáž bude prováděna autodomíchávačem s čerpadlem. Počítá se s vždy 

s betonáží půlky objektu, aby byli maximálně využiti pracovníci a podpěrné prvky. 

 Nosné prvky se nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné 

únosnosti.  
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 Stropní konstrukce nad 1.podkrovím má projektovanou pomocnou konstrukci 

pro podpírání POT nosníků. Jedná se o ocelové válcované profily HEB 180. 

Popis a jejich zabudování je řešeno dále.  

 

Podrobněji se realizací stropní konstrukce zabývá „Technologický předpis pro 

stropní konstrukce.“ 

 

6. STŘECHA 

 V průběhu těchto prací budou zhotoveny nosné konstrukce a položena střešní 

krytina. Konstrukce střechy se bude skládat celkem ze 4 pozednic 180x160, 2 

uloženy na obvodové zdi a 2 jsou uloženy na HEB 180 profilu navýšeném o U 

profil 180 (aby nedocházelo k namáhání stropních POT nosníků). Dále 

konstrukce obsahuje vrcholovou vaznici 180x200 mm (z montážních důvodů).  

 Krokev o rozměrech 140x200 mm má celkovou délku 11,5m, je tedy složena 

ze dvou dílů, navzájem spojených tesařským spojem a závitovou tyčí M24.  

2x kleštiny o rozměru 80x160 a 2x vrcholové kleštiny o stejném průřezu. 

Výška hřebene bude 16,76 m. Sklon střechy bude 41°. 

 Pozednice se položí na ztužující věnec a připevní se pomocí ocelových pásků, 

které jsou připevněny k pozednímu věnci a vruty se připevní k pozednici. 

 Krokve budou k sobě svázány kleštinami, budou posazeny na připravené 

pozednice a vaznice. Spoje mezi pozednicemi (vaznicemi) a krokvemi budou 

tesařské – osedlání. Krokve jsou vždy naproti sobě a ve vrcholu se k sobě spojí 

tesařskými spoji a svorníky M16x100. Krokve budou s pozednicí a vaznicí 

spojeny hřebíky. 

 Pro zvýšení tuhosti celé konstrukce se na krokve osadí u vrcholu kleštiny. Je 

na nich zářez, na vaznice se kterými se spojí tesařskými spoji (zapuštění) a ke 

krokvím se připojí svorníky M16x180. Kleštiny budou do konstrukce umístěny dle 

projektové dokumentace. 

 Provede se instalace pojistné folie, která se upevní na krokve pomocí latí ve 

směru krokví. Pokládáme ji tak, aby byla prověšena cca 1cm. Minimální překrytí 

je 100 mm. Poté se nabijí latě pro usazení střešní krytiny ve vzdálenostech pro 

zvolenou střední krytinu. Vynechají se místa pro střešní okna, která se nainstalují. 
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Doplní se oplechování kolem komínů a další klempířské činnosti. Poté se 

provede pokládka krytiny, pálená střední tašky Tondach. 
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1. OBECNÉ INFORMACE  

 

1.1 Obecné informace o procesu 

 Objekt, na který je zaměřena má práce, je umístěn ve svahu se skonem kolem 

20%. 

 Převýšení ve vzdálenosti 1m ve směru do svahu od objektu 3,50m. Kvůli této 

skutečnosti není možné použít svahování k zajištění stavební jámy. Svahování 

by zasahovalo do sousedního pozemku a bylo notné zohlednit i náklady spojené 

s případným odtěžením a ukládkou zeminy v případě svahování. 

 Vzhledem ke geologickým podmínkám a s přihlédnutím k ekonomickému 

hledisku jsem zvolil záporové pažení, které patří k nejvíce používaným metodám 

zajištění stavební jámy. Skládá se z ocelových nosníků HE 240B a dřevěných 

pažin, v našem případě dřevěné fošny o rozměrech 60x240x2000mm. Osová 

vzdálenost ocelových nosníků (zápor) bude 2m. Záporové opažení bude 

dočasné a nosníky budou po dokončení práce a zasypání prostoru mezi stavbou 

a stěnou vytaženy. 

 Záporové pažení se nemusí kotvit dočasnými kotvami (které by stavbu 

prodražily) v případě, že je výška do 4m. Proto bude terén za budoucí záporovou 

stěnou upraven svahováním, aby ani v nejnepříznivějším místě nepřesáhla výška 

záporové stěny 3,5m. 

 Protože stavba nepřiléhá bezprostředně k okolním objektům, budou zápory 

beraněny do země, čímž se zlepšují také vlastnosti zeminy kolem zápory. 

Po dokončení zdění svislých konstrukcí v 1NP může dojít k zasypání prostoru 

mezi záporovou stěnou a objektem, zhutnění a následně vytažení zápor. To se 

provede vibrováním a současným vytahováním zápor. 

 Současně bude provedeno svahováním stavební jámy v místech, kde je rozdíl 

výšek pod 2 m. Bude provedeno v poměru 1:1. Práce budou probíhat nad 

hladinou podzemní vody. 
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1.2 Údaje o geologických poměrech 

 V zájmové oblasti je vyskytuje štěrk písčitý a písek. Tyto vrstvy jsou uloženy 

zhruba ve stejných mocnostech. V hloubce do 15cm od povrchu se nachází 

ornice, je soudržná třída těžitelnosti 2 o objemové hmotnosti v nenakypřeném 

stavu 1610 km/m3. Přechodné nakypření je 15%. Do hloubky dna stavební jámy 

se nachází zemina soudržná třídy těžitelnosti 3. Objemová hmotnost 

v nenakypřeném stavu je 1760 km/m3 s přechodným nakypřením 19%. 

 Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 4 m pod srovnávací hladinou 

±0,000 (657,00 m.n.m.), nezasahuje tedy do roviny základů. Z hlediska ochrany 

základové jámy mohou být větším problémem povrchové vody, které mohou 

v případě vydatných srážek, stékat ze svahu nad objektem do stavební jámy. 

Proto je nutné vybudovat obtokovou rýhu po vrstevnici nad záporovou stěnou, 

kterou vodu odvedeme mimo stavební jámu. Je navržena rýha hluboká 30 cm ve 

vzdálenosti 3m od stavby (viz. Výkres číslo 5 Zařízení staveniště pro hrubou 

vrchní stavbu). 

 

 

   Obr. č. 1: Geologická mapa zájmového území Velká Morava [10] 
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2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ  

 

2.1 Převzetí pracoviště 

 Staveniště se nachází na parcele číslo č. 5576 bude předána investorem 

hlavnímu stavbyvedoucímu dodavatelské firmy s veškerou ověřenou a 

schválenou projektovou dokumentací, stavebním povolením, dokumentací o 

inženýrských sítích v místě staveniště a hlavními směrovými a výškovými body 

pro vytyčení stavby. O předání staveniště bude vystaven protokol, který bude 

podepsán oběma zúčastněnými stranami a vše se zapíše do stavebního deníku. 

 Ražení záporového pažení může začít pod dokončení skrývky ornice a 

následném upravení terénu a sklonu svahu v místě ražení zápor. Umístění zápor 

musí být vyznačeno geodetem. 

 

2.2. Připravenost staveniště 

 Parcela je oplocena pletivem výšky 2m. Pouze v místě vjezdu, v jižní části 

pozemku, bude instalována dočasná, uzamykatelná brána pro zařízení 

staveniště. Podél komunikace vedou inženýrské sítě. Na hranici komunikace a 

parcely bude napojena elektrická rozvodná skříň, která bude využita pro potřeby 

stavby. 

 Po dokončení výkopových prací a navezení štěrku bude na zpevněné a 

zhutněné ploše vyhudováno zařízení staveniště, kancelářská buňka, šatna pro 

zaměstnance, mobilní WC sklad a skládky. Podrobný popis se nachází v kapitole 

„Technická zpráva pro zařízení staveniště.“ 

 

3. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

 

3.1 Zajištění výkopu 

 

Název Jednotka Množství 

Ocelové zápory délky 6 m ks 12 

Dřevěné pažiny 60x240x2100 mm ks 150 

Dřevěné klíny 150x80x50-3 mm ks 300 

Dřevěné latě 3000x100x30 mm ks 12 

       Tab. č. 1: Výpis materiálu – zajištění st. Jámy 
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 Dále bude potřeba pomocný materiál, a to vytyčovací kolíky z výztuže 8mm 

délky 30cm opatřeny ochranou proti napíchnutí, značkovací sprej a 3 pytle vápna 

na vyznačení výkopu.  

 Pro vytyčení stavby bude zhotoveno 6 laviček. 

 

Název Množství (ks) Rozměr (mm) 

Dřevěný kůl 12 ∅100, dl. 1200 

Dřevěné 

prkno 

6 tl.20, dl.1500 

Hřebíky dl. 60 100 

Provázek dl. 50 000 5 

    Tab. č. 2: Výpis materiálu – lavičky 

 

Drcené kamenivo 

16/32 

tl. 100mm 47,8m3 

Drcené kamenivo 

8/16 

tl. 150mm 71,7m3 

    Tab. č. 3: Výpis materiálu – kamenivo příjezd. komunikace 

 

3.2 Doprava materiálu 

3.2.1 Primární doprava materiálu 

 Část ornice (23,5m3) bude ponechán na stavbě na vyznačení deponii pro 

konečné sadové úpravy, zbytek bude odvezen na pole vzdálené 2km. Výkopek 

ze stavebních úprav bude částečně odvezen na korbě nákladních kamionů, 

nechá se pouze část (92,4m3), která se následně využije pro zásyp mezi 

záporovou stěnou a objektem a zásyp provedeného svahování. 

 Doprava materiálu pro pažení stavební jámy bude zajištěna nákladním 

automobilem s valníkem a hydraulickou rukou. Na stavbu budou v první řadě 

dopraveny ocelové válcované profily HE 240B délky 5m (12ks) pro osazení jako 

zápory. Dále budou dopraveny dřevěné fošny o rozměru 60x240x2000mm 

(150ks). 

 Podkladní štěrk pro příjezdovou komunikaci bude dovezen tatrou z lomu 

v Jablonné nad Orlicí vzdáleném 31 km.  
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3.2.2 Sekundární doprava materiálu 

 Na místech provádění stavebních prací je provedena skrývka ornice (viz 

výkres č.3. Studie provedení – I. Skrývka ornice a instalace zápor). Zjištěná 

mocnost ornice je 150 mm. Úpravu terénu před instalací záporové stěny i 

odtěžení zeminy při její stavbě provede bagr Caterpillar 330F, který zeminu naloží 

na korbu nákladního automobilu. Výkopek, který se neuloží pro pozdější zásyp 

bude odvezen na skládku vzdálenou 3,5km. K dispozici budou 4 nákladní 

automobily Tatra. 

 Veškerý kusový materiál potřebný pro zřízení záporové stěny bude dovezen 

nákladním automobilem s hydraulickou rukou, který ho umístí na skládku 

materiálu. 

 V době výstavby záporové stěny ještě není na stavbě věžový jeřáb, pro 

případný přesun ocelových nosníků ze skládky k místu beranění prvku bude 

sloužit bagr s úvazy. 

 

3.3 Skladování 

 Ornice a výkopek, který bude následně použit jsou skladovány na stavbě (viz 

výkres č.5.). Ocelové profily jsou skladovány na trámcích 150x150mm v blízkosti 

místa použití. Dřevěné fošny budou složeny na dřevěné trámky 150x150mm na 

skládku (viz výkres č.5.) 

 

4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 Je tedy nutné zajistit obtokový rigol vedoucí po vrstevnici nad stavební jamou 

a odvést přebytečnou vodu pryč. Nedoporučuje se provádět výkopové práce za 

deště, námrazy a v případě instalace zápor rychlosti větru přesahujícím 8 m/s 

(zavěšená břemena). 
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5. PRACOVNÍ POSTUP 

5.1 Sejmutí ornice 

 Pro sejmutí ornice bude použit pásový bagr CAT 330F s lopatou o objemu 1,5, 

m3. Postup sejmutí ornice viz výkres číslo 3. Studie provedení – I. Skrývka ornice 

a instalace zápor.    

 Ornice šířky 0,5m kolem plotu se ponechá, aby nedošlo k poškození pletiva, 

nebo základů sloupků oplocení. 

 Ornice se hned bude nakládat na nákladní automobily Tatra Phoenix 6x6, 

které ji bude odvážet na pole vzdálené 2 km. K dispozici budou celkem 3 nákladní 

automobily. Část ornice (23,5m3) ze severní části pozemku bude pouze shrnuta 

na staveništní skládku pro pozdější použití. 

 

5.2 Vytyčení 

 Geodet vytyčí krajní body záporové stěny. Podle nich se odměří středy 

jednotlivých nosníků po 2,08m. Všechny tyto body se vyznačí pomocí kolíků 

z betonářské výztuže a reflexním sprejem a zabezpečí se proti napíchnutí. Dále 

vytyčí body pro výkop stavební jámy, které se přenesou pomocí laviček do 

vzdálenosti 3m za hranici výkopu a provede se vyznačení stavební jámy pomocí 

vápna. 

 

5.3 Odvodňovací rigol 

 Před započetím výkopu bude ve vzdálenosti cca 2m od záporové stěny 

vyhlouben rigol pro odvodnění stavební jámy hluboký 300mm. Pro výkop bude 

použit pásový bagr CAT 330F. Hlína bude pouze shrnut pod rigol v celé délce. 

Umístění viz výkres číslo 3. Studie provedení – I. Skrývka ornice a instalace 

zápor. 

 

5.4 Instalace zápor 

 Záporová stěna bude vybudována na celé severní části výkopu a pak částečně 

i na přilehlých stranách (viz výkres číslo 4. Studie provedení – II. Postup výkopu). 

Jedná se o dočasnou konstrukci, která bude odsazena od vnějšího líce objektu 

o 600mm.  
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 Pásový bagr CAT se vybaví nástavcem na vibrování V-2ESC. Postupně 

uchopí jednotlivé ocelové nosníky a zavibruje na vyznačených bodech. Hlídá se 

otočení nosníků rovnoběžně s budoucí záporovou stěnou, jejich osová 

vzdálenost 2,08m a svislost zarážení, která se kontroluje před začátkem 

vibrování vodní váhou, ze dvou navzájem kolmých stran. Dělníci se při vibrování 

nachází v bezpečné vzdálenosti 

 

5.5 Výkop stavební jámy 

 Po osazení zápor je možné začít těžit zeminu. K odtěžení zeminy bude použit 

pásový bagr CAT, který se osadí lopatou o objemu 1,51m3. Zemina se nakládá 

rovnou na nákladní automobil Tatra a odváží se na skládku zeminy vzdálenou 

3,5km. Na stavbě se ponechá pouze 92,4m3 pro pozdější zásyp. Odtěží se vždy 

asi 0,5m zeminy (záleží na stabilitě zeminy), poté 2 dělníci usazují pažiny do 

zápor. Ty se vždy usazují za přírubu zápor, v horní etáži se zahrnují shora, další 

etáže se usazují z líce pažení.  

 Po osazení pažin budou z rubu zasypány vhodnou zeminou, která bude 

pěchována a pažiny budou aktivovány klíny proti přírubám zápor, aby se 

minimalizovaly deformace pažící stěny. Klíny se nakonec zajistí svislými latěmi, 

které se přibijí na povrch pažin (viz obrázek 2.8). Takto se postupuje až na 

konečnou hloubku dle projektu (+1,08m). Současně se do dané hloubky odtěží i 

zemina v místě svahování, které bude v poměru 1:1. 

 

 

        Obr. č. 2: Zajištění pažin klíny [11] 
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 Po dokončení výkopu stavební jámy se jáma ohradí ve vzdálenosti 1m od 

okraje kolíky z betonářské oceli vysokou 1,2m. Ty se spojí bezpečnostní páskou, 

pro zabránění nechtěnému pádu osob do výkopu. 

 

5.6 Výkop pro zpevněnou komunikaci 

 Po dokončení prací na stavební jámě pokračuje bagr CAT 330F s výkopem 

podkladní vrstvy pro příjezdovou komunikaci. Vynechá se pouze 1m od objektu, 

aby bylo možné lití betonu přímo do rýh. Tato část bude odtěžena a doplněna 

štěrkem až po zatvrdnutí základů.  

 Vykopaná zemina bude postupně od severní části nahrazena podkladním 

kamenivem frakce 16/32 (tl. 100mm) a 8/16 (tl. 150mm), které budou 

z nákladního automobilu sypány přímo do výkopu a průběžně rozhrnuty bagrem. 

Po rozhrnutí do předepsaných mocností bude souvrství zhutněno vibrační 

deskou Wacker. 

 

5.7 Rýhy pro základy 

 Geodet vytyčí všechny důležité body objektu, tj všechny rohy a zlomy objektu 

tak, aby bylo možné rozpoznat půdorysný tvar objektu. Provede se vyznačení 

pomocí kolíků, které se označí reflexním sprejem a zabezpečí proti napíchnutí. 

Body se přenesou pomocí laviček a provázku 2m od objektu, u záporové stěny 

se vyznačí umístění bodů a zaznačí jejich vzdálenost od záporové stěny. 

 Výkop rýh pro základové pasy bude provádět rypadlo CAT 427F2. Postup 

výkopu rýh je na výkrese číslo 4. Studie provedení – II. Postup výkopu.  

 Bagr při výkopu nechá nájezdy do vyšší úrovně základů, kde rypadlo CAT 

provede výkop rýh. Výkopek se hned nakládá na nákladní automobil Tatra a 

odváží se na skládku. Pro tuto činnost budou k dispozici 2 tatry. Po dokončení 

vrchní části rypadlo odtěží i nájezdy a pokračuje s výkopem základů spodní 

úrovně 

 Hlídá se šířka a hloubka výkopu, posledních 5cm se dočistí ručně těsně před 

betonováním základů. 
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Všichni pracovníci musejí být prokazatelně seznámeni s technologickými 

postupy, koordinaci na stavbě a proškoleni v oblasti BOZP. Pracovníci 

obsluhující stroje musí mít potřebné průkazy, kvalifikace a školení pro práci 

s danými stoji. V případě nejasností bude na stavbě vždy přítomen mistr, který 

dohlédne na správnost prováděných prací. 

 

NÁZEV POČET KVALIFIKACE ČINNOST 

Geodet 1x 
Oprávnění pro zeměměřickou 

činnost 
Zaměření výkopu 

Řidič 

nákl.aut. 
4x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy 

Strojník 

– rypadlo 
1x Strojní průkaz pro práci s bagrem 

Skrývka ornice, výkop 

stavební jámy 

Strojník 

nakladač 
1x 

Strojní průkaz pro práci s 

nakladačem 
výkop rýh 

Pomocný 

dělník 
3x Poučení Pomocné práce 

Tab. č.4: Personální obsazení 

 

 

7. STROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY 

Soupis strojů, nářadí a pracovních pomůcek s parametry, pro které byly zvoleny. 

Rypadlo: 

Označení Caterpillar 330 F 

Max dosah 10,2m 

Objem lopaty 0,7 - 1,51 m3 

Šířka lopaty 750–1200 mm 

Podvozek pásový 

Hmotnost 29 t 

Tab. č. 5: Rypadlo – specifikace 
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Vibrační nástavec: 

Označení MKT V-2ESC 

Vibrační tlak 223 KN 

Hmotnost 2 405 kg 

Tab. č. 6: Vibrační nástavec – specifikace 

 

Rypadlo-nakladač: 

Označení Caterpillar 427F2 

Max dosah 5,65 m 

Objem lopaty 0,25 m3 

Šířka lopaty 400 mm 

Podvozek Kolový 

Hmotnost 8 t 

Tab. č. 7: Rypadlo-nakladač – specifikace 

                       

Nákladní automobil s korbou: 

Označení Tatra Phoenix 6x6 

Výkon 325kW 

Max. užitné zatížení 16,3t 

Max příp. hmotnost 28,5t 

Objem korby 10 m3 

Tab. č. 8: Nákladní automobil s korbou – specifikace 
      

 

Valník s hydraulickým jeřábem: 

Označení Mercedes-Benz Axor 2529 s valníkem a 

hydraulickou rukou 

Max. užitné zatížení 18,5 t 

Max příp. hmotnost 30 t 

Rozměry 2550x7850x3105 mm 

Rozměry ložné plochy 2500x6600mm 

Nápravy 6x2 

Nosnost hydr. ruky 3,1m=4500kg, 6,3m=2100kg 8,2m=1250kg 
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Tab. č. 9: Valník s hydraulickým jeřábem – specifikace 
 

 

Vibrační deska:  

Označení Wacker Neuson DPU 5545Hec 

Velikost desky 440x900 mm 

Hmotnost 426 kg 

Motor 4,9 kw, naftový 

Tab. č.10: Vibrační deska – specifikace 

 

Pomocné stroje: 

1x Motorová pila 135 

1x Nivelační přístroj DeWALT DW096PK s latí 

1x Úhlová bruska NAREX EBU 125-6 

Drobné nářadí a nástroje:  

Lopaty, rýče, kladiva, sekery, krumpáče, metr, pásmo, olovnice, vodováhy, 

provázky, značkovací sprej 

Ochranné pomůcky 

 V průběhu práce musí mít pracovníci na sobě helmu, reflexní vestu, pracovní 

oděv a obuv. Při specifických činnostech navíc rukavice, brýle a chrániče sluchu. 

Tyto pomůcky zajistí zaměstnavatel. 

 

8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

 Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. 

Kompletní kontrolní a zkušební plán včetně popisu jednotlivých kontrol a 

kontrolních parametrů je v kapitole ,,Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce“. 

 

8.1  Vstupní kontrola 

- kontrola projektové dokumentace, její kompletnost a aktuálnost, platnost 

stavebního povolení a vlastnické listy k pozemku 

- zkontroluje se napojení na elektrickou síť, stávající oplocení, jeho stav a 

kompletnost  
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- kontrola pracovníků, jejich kvalifikace a platnosti jejich oprávnění k provádění 

daných činností 

- všechny kontroly se zaznamenají do stavebního deníku 

 

8.2  Mezioperační kontrola 

- kontrolu provádí stavební dozor a mistr pravidelně dle KZP 

- mezní klimatické podmínky (rychlost větru, teplota, srážky),  

- technický stav strojů, jejich opotřebení, únik provozních kapalin 

- materiál dodaný na stavbu, jeho množství, neporušenost, kvalita 

- provádění zápor, jejich umístění, svislost 

- provádění laviček, jejich neporušenost 

- osazování pažin, jejich zasypání správnou zeminou, zaklínovaná a zajištění 

klínů 

- geometrická přesnost provádění výkopu 

- soulad i inženýrsko-geologickým průzkumem 

- dodržování BOZP a zabezpečení proti pádu osob 

 

8.3  Výstupní kontrola 

- kontrola a předání záporové stěny se provádí za přítomnosti zástupce 

investora 

- provedení výkopu dle projektové dokumentace 

- geometrická přesnost záporové stěny 

- kompletnost a stabilita provedeného pažení 

- kontrola hloubky stavební jámy 

 

9. BOZP 

 Všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s možnými riziky na 

staveništi, které mohou vzniknout v průběhu zemních prací. Podpisem protokolu 

stvrzují své proškolení před začátkem práce na stavbě. Všechny protokoly budou 

uschovány. 

 Staveniště je opoceno a řádně označeno cedulemi o zákazu vstupu na 

staveniště, aby se zamezilo vstupu na stavbu nepovolaným osobám. 
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 Během stavebních prací je nutno dodržovat všechny platné právní předpisy 

týkající se bezpečnosti práce:  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi  

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

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

Nařízení vlády č. 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 

 

Rrizika a opatření: 

Rizika: nesprávná manipulace s pracovními stroji 

Opatření: obsluha stroje je seznámena s místními provozními a manipulačními 

podmínkami a vlastní oprávnění na manipulaci s pracovními stroji 

Rizika: poranění ostatních pracovníků strojem 

Opatření: zákaz pobytu pracovníků v pracovním prostoru stroje v době práce 

stroje 

Rizika: pád z výšky, nebo do hloubky 

Opatření: přijmutí technických a organizačních opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky, do hloubky, nebo propadnutí prostředky kolektivní 

ochrany 

Rizika: Přehlédnutí pracovníka  

Opatření: všichni pracovníci mají na staveništi vesty 

Rizika: Napíchnutí pracovníka na volný konec výztuže 

Opatření: opatření volných konců výztuže ochranou proti napíchnutí 
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Rizika: Zavalení, zasypání pracovníků ve výkopu 

Opatření: nezatěžování hrany výkopu (volný pruh minimálně 0,5m) zeminou, 

materiálně, ani stroji. Správný postup pažení a odstraňování pažení 

Rizika: pád předmětu na pracovníka 

Opatření: zajištění a odstranění volných předmětů nad záporovou stěnou. 

Pracovníci používají při práci helmy 

Rizika: pád pracovníka při vstupu, nebo výstupu z výkopu 

Opatření: použití zajištěného žebříku s dostatečným přesahem 

Rizika: špatný stav dočasné konstrukce 

Opatření: dočasné konstrukce budou pravidelně kontrolovány 

Rizika: Přejetí, stažení, naražení, zasažení pracovníka částí stroje, převrácení  

Opatření: Správná technika jízdy na staveništi, omezení rychlosti pojíždění  

 stroje. 

  Svahování provádět při jízdě shora dolů.  

  Nepřevážet osoby na stroji.  

 Při převážení materiálu dbát řádného zajištění s dostatečnou stabilitou 

materiálu.        

  Převážený materiál nesmí bránit výhledu.  

  Dodržení dovolených sklonů pojezdu dané techniky.  

 Při jízdě ze svahu mít zařazenou příslušnou nižší rychlost, dodržování 

zákazu jízdy bez zařazení rychlosti 

 Stroje musí mít nainstalované zvukové upozornění při zařazení reverzního 

rychlostního stupně 

 Před opuštění kabiny vypnout motor a zabezpečit stroj proti nežádoucímu 

pohybu dle návodu výrobce 

 Stroj pojíždí, nebo vykonává pracovní činnost v bezpečné vzdálenosti od 

okraje výkopu s ohledem na únosnost zeminy. Pokud tato vzdálenost není 

určena, stanoví ji zhotovitelem pověřená osoba před zahájením prací 
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10. EKOLOGIE 

 Negativní vlivy stavby na okolní prostředí budou sníženy použitím 

mechanizmů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při 

nadměrné prašnosti cesty při provozu mechanizace, omezením doby provozu 

strojů jen na dobu nezbytnou pro dopravu materiálu a vypínáním motorů strojů 

při přerušení provozu. Během výstavby budou používány pouze stroje v řádném 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly 

způsobit znečištění půdy nebo podzemní vody. Před vjetím vozidel na pozemní 

komunikaci musí být pneumatiky očištěny mechanicky a opláchnuty tlakovou 

vodou. Případné znečištění komunikací bude okamžitě odstraněno. 

 Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smlouvě a bude ji provádět firma 

s oprávněním k likvidaci odpadů. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 

odpovědnou za odstranění odpadů, odděleně dle druhů. S odpady musí být 

nakládáno dle zákona o odpadech č. 185/2001 sb. a s ním související vyhláškou 

č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 294/2005 

Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky. Spalování odpadních látek a 

obalů v otevřeném ohništi není dovoleno. 

 

 

KOD KAT POPIS LIKVIDACE 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 03 O Plasty 4 

17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky 

1 

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 01 O Směsný komunální odpad 5 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

Tab. č.11: Tabulka odpadů 
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Nakládání s odpadem – legenda:  

1  odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k 

úpravě (recyklaci)  

4  odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  

5  odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  
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1. OBECNÉ INFORMACE  

 

1.1 Obecné informace o procesu 

 Navržená stropní konstrukce POROTHERM se zhotoví z keramických vložek 

Miako 19/62,5 PTH a stropních nosníků POT na které se následně vloží ocelová 

kari síť. Po obvodu se obloží tepelnou izolací EPS 70 F tl. 100 mm a věncovkou 

Porotherm VT 8/27,5. 

 Po dokončení vazačských prací se provede zmonolitnění a nadbetonávka 

betonem C 20/25. 

 

2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.1 Materiál 

 

Hlavní materiál 1PP 1NP 2NP podkroví m.j. Celkem 

Stropní vložka MIAKO 
23/50 PTH 

1364 1364 1322 275 ks 4325 

Stropní vložka MIAKO 
8/62,5 PTH 

- - 54 - ks 54 

Stropní nosník POT 
902, délka 7250 mm 

31 31 14 - ks 76 

Stropní nosník POT 
902, délka 6000 mm 

23 23 12 - ks 58 

Stropní nosník POT 
902, délka 3250 mm 

9 9 6 - ks 24 

Stropní nosník POT 
902, délka 7750 mm 

- - 22 - ks 22 

Stropní nosník POT 
902, délka 5250 mm 

- - 4 - ks 4 

Věncovka Porotherm 
VT 8/27,5 (ztr. 10%) 

193 193 182 124 ks 692 

Stropní nosník POT 
902, délka 6500 mm 

- - - 10 ks 10 

Stropní nosník POT 
902, délka 2000 mm 

- - - 5 ks 5 

Stropní nosník POT 
902, délka 2250 mm 

- - - 6 ks 6 

Kari síť ø6 mm, 
150x150 mm 

250 250 240 120  m2 860 

Výztuž věnce ø12 mm 
(4x) 

220 220 180 88 m 708 

Beton C 20/25 22,5 22,5 20,83 11,24 m3 77,07 

Tab. č.12: Výpis materiálu – stropní konstrukce 
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Výpočet potřeby betonu 
 

 

1PP: beton strop 

[6 ∗ 14,25 − 2,5 ∗ 2,625 + 6,25 ∗ 1,5] ∗ 0,086 = 7,59 𝑚3 
[6 ∗ 14,25 − 2,5 ∗ 2,625 + 10,25 ∗ 1,5] ∗ 0,086 = 8,11 𝑚3 

 + věnec: 
(8,45 + 10,25 + 1,5 + 4 + 6,25 + 6,325 ∗ 2) ∗ 0,27 ∗ 0,25 = 2,91 𝑚3 
(6,45 + 3,55 + 1,5 + 7,15 + 1,5 + 4,00 + 6,00 + 6,325 ∗ 2) ∗ 0,27 ∗ 0,25 = 2,89 𝑚3 

 +beton kolem schodiště:  
((3 + 2,5 ∗ 2) ∗ 0,25 ∗ 0,25 ∗ 2) = 1 𝑚3 
 
 

1NP: beton strop 

[6 ∗ 14,25 − 2,5 ∗ 2,625 + 6,25 ∗ 1,5] ∗ 0,086 = 7,59 𝑚3 
[6 ∗ 14,25 − 2,5 ∗ 2,625 + 10,25 ∗ 1,5] ∗ 0,086 = 8,11 𝑚3 

 + věnec: 
(8,45 + 10,25 + 1,5 + 4 + 6,25 + 6,325 ∗ 2) ∗ 0,27 ∗ 0,25 = 2,91 𝑚3 
(6,45 + 3,55 + 1,5 + 7,15 + 1,5 + 4,00 + 6,00 + 6,325 ∗ 2) ∗ 0,27 ∗ 0,25 = 2,89 𝑚3 

 +beton kolem schodiště:  
((3 + 2,5 ∗ 2) ∗ 0,25 ∗ 0,25 ∗ 2) = 1 𝑚3 
 
 
 
2NP: beton strop 

[6 ∗ 14,25 − 2,5 ∗ 2,625 + 6,25 ∗ 1,5] ∗ 0,086 = 7,59 𝑚3 
[6 ∗ 13,32 − 2,5 ∗ 2,625 + 9,785 ∗ 1,5] ∗ 0,086 = 7,57 𝑚3 

 + věnec: 
(9,75 + 1,5 + 3,5 + 5,825 ∗ 2) ∗ 0,27 ∗ 0,25 = 1,782 𝑚3 
(6,45 + 3,55 + 1,5 + 7,15 + 1,5 + 4,00 + 6,00 + 6,325 ∗ 2) ∗ 0,27 ∗ 0,25 = 2,89 𝑚3 

 +beton kolem schodiště:  
((3 + 2,5 ∗ 2) ∗ 0,25 ∗ 0,25 ∗ 2) = 1 𝑚3 
 

Podkroví: beton strop 

[4,875 ∗ 6,25 + 2 ∗ 1,75 ∗ 2,75] ∗ 0,086 = 3,45 𝑚3 
[6,25 ∗ 1,5 + 9,75 ∗ 3,375 + 2 ∗ 2,625 ∗ 3,25] ∗ 0,086 = 5,10 𝑚3 

+věnec 
(6,75 + 1,75 + 1) ∗ 0,27 ∗ 0,25 = 0,64 𝑚3 
(3,5 + 1,25 + 1,5 + 6,5 + 1,5 + 1,25) ∗ 0,27 ∗ 0,25 = 1,05 𝑚3 

+beton kolem schodiště:  
((3 + 2,5 ∗ 2) ∗ 0,25 ∗ 0,25 ∗ 2) = 1 𝑚3 
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Pomocný materiál Množství m.j. 

Stropní podpěra Doka Eurex 20 300 62 ks 

Nosník Doka H20 top N 3,9 m 24 ks 

Nosník Doka H20 top N 2,6 m 8 ks 

Spouštěcí hlavice H20 31 ks 

Hlavicová vidlice 16 ks 

Opěrná trojnožka 62 ks 

Sloupek zábradlí 1700 mm 54 ks 

Prkna 30x150 mm (na 3 řady) 231 m 

Závitová tyč M12 54 m 

Podložka plochá ø13 mm 108 ks 

Matice M12 108 ks 

 Tab. č. 13: Výpis materiálu – pomocný materiál 

 

Ocelové válcované profily HEB 180 Hmotnost (kg) Množství m.j. 

Profil zalomený 4750+250 mm 256 2 ks 

Profil zalomený 2500+1000 mm 180 2 ks 

Profil rovný 7500 mm 384 1 ks 

Profil rovný 10800 mm 553 1 ks 

Šroub M20x180 10.9 - 16 ks 

Ocel. táhlo - 4 ks 

 Tab. č. 14: výpis materiálu – nosná konstrukce stropu nad 1. podkrovím 

 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

 Primární dopravu výztuže a pomocného materiálu bude zajišťovat vůz 

Mercedes-Benz Axor 2529 s valníkem a hydraulickou rukou. Přepravovaný 

materiál bude uložen a bezpečně zajištěn tak, aby se nemohl při převozu 

pohnout. Nosníky, ocelové profily a zdící materiál budou přepravovány 

návěsovou soupravou Scania R420 s valníkovým návěsem. Kvůli dynamickému 

namáhání způsobeného převozem podloženy dřevěnými podklady o rozměrech 

40x20 mm. Nosníky budou staženy upínacímu popruhy s ráčnou. Převzetí prvků 

bude až na stavbě při vykládání na skládku.  
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 Dopravu betonu zajistí autodomíchávač Truck – Mixer Pump FBP 24, který má 

čerpadlo s výložníkem. Výložník nedosáhne na poslední 2 podlaží horní poloviny 

stavby, ta proběhne pomocí jeřábu a bádie o objemu 0,5m3. 

 

2.2.2 Sekundární doprava 

 Přepravu materiálu po stavbě a vykládku materiálu zajisti věžový jeřáb 

Liebherr 32 H. Z důvodu nedostatku místa pro nacouvání nákladního automobilu 

s valníkem na stavbu bude náklad vyložen z přilehlé komunikace. V době 

vykládky bude na komunikaci zastavena doprava. 

 Doprava betonu do bednění bude zajištěna autodomíchávačem Truck – Mixer 

Pump FBP 24, který má čerpadlo s výložníkem. Výložník nedosáhne na poslední 

2 podlaží horní poloviny stavby, ta proběhne pomocí jeřábu a bádie o objemu 

0,5m3. 

 

2.3 Skladování 

 Keramický materiál pro montáž stropu se uskladní na skládku v blízkosti 

stavebního objektu, viz. výkres číslo 5. Výkres zařízení staveniště pro hrubou 

vrchní stavbu.   

 Nosníky se podloží ve vzdálenostech max. 500 mm od konců dřevěnými 

proklady 40x20 mm. Proklady musí být uloženy v řadách nad sebou. Stropní 

vložky budou uloženy na paletách s nanejvýš dvěma paletami na sobě. Ocelová 

výztuž se rovněž uloží na dřevěné proklady 100x100 mm na zpevněnou plochu. 

Tepelná izolace se umístí do uzamykatelného skladu, kde budou uloženy i prvky 

systémového bednění a drobný materiál potřebný k montáži. 

 

3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 Převzetí pracoviště proběhne mezi pracovními četami. Při převzetí pracoviště 

již musí být provedeny svislé obvodové a vnitřní nosné konstrukce. Podklad pro 

provádění stropní konstrukce musí být rovný, pevný a oproštěný od 

nesoudržných částí. Na podkladu se nesmí zdržovat voda. Odchylka podkladu 

od vodorovné roviny nesmí přesáhnout 5 mm na délce 2 m.  
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 Nejzazší provádění montovaných stropních konstrukcí bude probíhat 

v květnu, tudíž se nepředpokládají teploty pod 0°C. Teploty nesmí překročit 

rozmezí od +5°C do +35°C. Při práci ve výškách nesmí rychlost větru přesáhnout 

11 m/s. Navíc bude montáž probíhat i pomocí jeřábu, rychlost větru při manipulaci 

se zavěšená břemeny nesmí překročit 8m/s. Rovněž není povoleno pokračovat 

v práci při snížené viditelnosti menší než 30 m (mlha), prudkém dešti a bouři. 

V případě, že dojde ke ztrátě stability podpěrné konstrukce, musí být neprodleně 

ukončeny veškeré práce.  

5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Na provádění montážních prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím 

pověřený mistr. Ten bude také kontrolovat správnost osazování jednotlivých 

prvků TP pro provedení stropní konstrukce podle výkresové dokumentace a 

provede každý den zápis do stavebního deníku o denní činnosti. Pracovní stroje 

a nástroje budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. 

Všichni stavební dělníci budou řádně proškoleni, zejména z BOZP. 

 

1x vedoucí pracovní čety – zedník 

3x zedník 

1x zámečník 

3x pomocný dělník 

6. PRACOVNÍ STROJE A POMŮCKY 

  Valník s hydraulickým jeřábem 

Označení Mercedes-Benz Axor 2529 s valníkem a 

hydraulickou rukou 

Max. užitné zatížení 18,5 t 

Max příp. hmotnost 30 t 

Rozměry 2550x7850x3105 mm 

Rozměry ložné plochy 2500x6600mm 

  Tab. č. 15: Valník s hydraulickým jeřábem – parametry 
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  Návěsová souprava s valníkovým návěsem  

Označení Scania R420, návěs Kogel 

Max. hmotnost soupravy 40 t 

Hmotnost tahače 7,3 t 

Max nosnost valníku 25,5 t 

Rozměry ložné plochy 10 500 x 2500 mm 

Bočnice sklápěcí 

   Tab. č. 16: Návěsová souprava – parametry 

 

  Autodomíchávač s čerpadlem 

Označení Truck – Mixer Pump FBP 24 

Dopravní výkon 61 m3/h 

Dopravní potrubí 100 mm 

Výsypná výška 1 029 mm 

Objem bubnu 7 m3 

Max. hmotnost 32 t 

   Tab. č. 17: Autodomíchávač s čerpadlem– parametry 

 

  Samostavitelný jeřáb 

Označení LIEBHERR 32H 

Max výška 20 m 

Rozměry 4 x 4 m 

Nosnost 1500kg (24m) 

Max dosah 28m (1250kg) 

Příkon  11 kw 

   Tab. č. 18: Samostavitelný jeřáb 
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Pomocné stroje: 

1x Motorová pila 135 

1x Nivelační přístroj DeWALT DW096PK s latí 

1x Úhlová bruska NAREX EBU 125-6 

2x Pojízdné HAKI lešení 

1x Svářečka Omicron GAMA 166 

Drobné nářadí a nástroje:  

Lopaty, kladiva, sekery, metr, pásmo, olovnice, vodováhy, 2m latě, zednická 

lžíce, provázky, zalamovací nože, elektrická vazačka 

Ochranné pomůcky 

 V průběhu práce musí mít pracovníci na sobě helmu, reflexní vestu, pracovní 

oděv a obuv. Při specifických činnostech navíc rukavice, brýle a chrániče sluchu. 

Tyto pomůcky zajistí zaměstnavatel. 

7. Pracovní postup 

 Z lešení se vyzdí věncovky Porotherm VT 8/27,5, tyto tvarovky se kladou ve 

vodorovném směru na péro a drážku, bez promaltování svislé styčné spáry. U 

obvodových zdí se z vnitřní strany nalepí tepelná izolace z EPS polystyrenu 

v tloušťce 100 mm.  

Pro snížení šíření hluku je navržen těžký asfaltový pás, který se uloží na nosní 

zdivo, na místo plánovaného ztužujícího věnce. Asfaltový pás současně zbraňuje 

zatékání betonu do dutin zdících prvků 

 Rozměříme polohu jednotlivých stropních nosníků dle výkresu ,,skladba 

stropu“, která je součástí dodané projektové dokumentace, a následně zřetelně 

vyznačíme na horní líc zdiva (asfaltového pásu). Nosníky se ukládají s roztečí 

625 mm. Stropní nosníky se doporučuje osazovat na cementovou maltu tloušťky 

10 mm, v případě, kdy nosníky nejsou osazovány na pruh asfaltového pásu je to 

nutností. Uložení stropních nosníků se provede stavebním jeřábem, který je na 

stavbě a drobné korekce provedou na koncích pracovníci z pojízdného lešení 

HAKI zajištěného proti posunu brzdami. Délka uložení nosníků na nosném zdivu 

musí být minimálně 125 mm! Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající 

příhradové výztuže.  
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 Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít symetricky tak, aby 

příčná osová vzdálenost mezi nosníky Doka H20 top N (stěnou) nepřekročila 1,8 

m. Stropní podpěry Doka Eurex 20 musí být zavětrovány pomocí opěrných 

trojnožek a vysunuty do požadované výšky, osová vzdálenost podpěr ve směru 

nosníků nesmí překročit 1,5 m. Schéma rozmístění podpor je na výkrese číslo 6. 

,,Schéma rozmístění podpor pro strop miako“.  

 

Obr. č. 3: Podepření nosníků systémem DOKA [12] 

 

 V místě podbednění betonové desky a prostupu instalací se podepře stropními 

podpěrami bednící deska zasahující do prostoru místnosti a na straně u stěny se 

podepře prkny navrtanými do zdiva. Prostup instalací se vytvoří pomocí 

bednících desek sbitých do kvádru požadovaných rozměrů a přibijeme na spodní 

bednící desku prostupu. 

 

Vzepětí: U stropů, jejichž štíhlostní poměr (poměr světlého rozpětí ls ku 

tloušťce H stropní konstrukce) je větší než 15, se doporučuje při montáži 

nastavit vzepětí nosníků rovné 1/300 rozpětí 

 Pro naši tloušťku stropu 290mm platí: 

 

 X/290= 15    →   X= 4350 mm 

 

 U stropní konstrukce se světlostí přesahující 4350 mm budou nosníky 

instalovány se vzepětím. Vzepětí nosníku je rovno 1/300 rozpětí 
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 Stropní vložky MIAKO se kladou nasucho, rovněž ručně z pojízdného 

(zajištěného) lešení HAKI, na osazené a podepřené nosníky v řadách 

rovnoběžných s podélnou nosnou stěnou. První řada se ukládá střídavě z obou 

stran nosníku, aby došlo k zajištění nosníku, pak se pokračuje postupně od 

jednoho konce nosníků ke druhému. 

 Vyztužení prostoru věnce zajistí žebírková výztuž průměru 12 mm svázaná 

vázacím drátem. Přesah prutů výztuže se musí dodržet min. 100 mm. Výztuž 

nesmí být znečištěna látkami zhoršujícími soudržnost betonu s ocelí. Na 

vyskládané vložky MIAKO se celoplošně uloží svařovaná síť KARI ø6, 150x150 

mm na distanční podložky zajišťující mezeru mezi sítí a vložkami. Musí být 

zakotvena za vnitřní hranu zdiva minimálně 150 mm v obou směrech. Délka 

přesahu jednotlivých sítí musí být minimálně 150 mm (přes oko).  

 Před betonáží je nutné celou plochu konstrukce zbavit nesoudržných částí a 

vložky opláchnout vodou, čímž odstraníme nežádoucí prach a zabráníme 

nadměrnému odsávání vody z betonu. Mezery nad nosníky mezi stropními 

vložkami (žebra) se vyplní betonem třídy C 20/25 měkké konzistence, čímž se 

vytvoří betonová žebra. Zároveň se žebry je nutno betonovat také pozední věnce 

a vrstvu nad stropními vložkami v tloušťce 60 mm. Stropní konstrukce se 

betonuje v pruzích ve směru nosníků, betonáž pruhu nelze přerušit, pracovní 

spáru lze provést pouze mezi nosníky uprostřed stropních vložek. V průběhu 

betonáže by nemělo dojít ke hromadění betonové směsi na jednom místě – 

nadměrné zatěžování konstrukce. Technologická spára nesmí v žádném případě 

procházet betonovým žebrem nad nosníkem. Po betonáži následuje 

dvanáctihodinová údržba betonu, která v případě teplot nad +35°C spočívá ve 

vlhčení betonu, nízké teploty se nepředpokládají. 

 Počítá se s vždy s betonáží půlky objektu, aby byly maximálně využiti 

pracovníci a podpěrné prvky. Během technologické přestávky se pokračuje na 

druhé polovině objektu. 
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                           Obr. č. 4: Postup kladení stropních vložek [13] 

 

Stropní konstrukce nad 1. podkrovím: 

 Na straně u schodiště je podpírána pomocnou konstrukcí z HEB 180 nosníku. 

Přibližné rozměry nosníků jsou ve výpisu materiálu. Přesný rozměr se určí dle 

skutečného provedení konstrukce. Prvky mají na konci navařené spojovací pláty, 

kterými se prvky spojí až v místě instalace. Spojení prvků je přes navařené 

destičky, pomocí 4 šroubů M20x180. V místě usazení na obvodové zdivo jsou 

v čelních destičkách oválné díry pro posuvné uložení. Spojení je pomocí 2 

chemických kotev velikosti M16. 

 Instalace v západní části probíhá po dokončení předchozí stropní konstrukce 

(a technologické přestávce) pomocí jeřábu, který první dopraví krajní prvky, které 

se zajistí, poté se k nim upevní střední díl pomocí šroubů M20. Následně se 

instaluje 2x táhlo ø32 opatřený závitem pro napínání. 

 Instalace ve východní části probíhá před dokončením předchozí stropní 

konstrukce pomocí jeřábu, který první dopraví krajní prvky, které se zajistí, poté 

se k nim upevní střední díl pomocí šroubů M20. Následně se instaluje 2x táhlo 

ø32 opatřený závitem pro napínání, které se zajistí o výztuž následné stropní 

konstrukce a pak s ní zmonolitní. 

Profily HEB 180 jsou upraveny pro ukládání nosníků POT, viz obr. č. 4. 
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             Obr. č.5: Úprava profilu HEB 180 

 

 

 POT nosníky se v daném podlaží instalují s drobnou úpravou. Pro zachování 

rovného podhledu se v tomto případě opatrně odsekne keramická obálka 

trámečku. Také se provede přivaření betonářské sítě k horní přírubě nosníku, 

čímž se zvýší stabilita při provádění betonáže a zabrní prokluzu betonu podél 

horní hrany příruby. Detail je na obr. č.5. 

 

 

    Obr. č. 6:  Úprava POT nosníku a přivaření  
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

8.1 Vstupní kontrola  

 Provede mistr. V rámci vstupní kontroly se provede převzetí pracoviště, tj. 

podkladu pod stropní konstrukci. Podklad musí být rovný a pevný, zbavený 

volných nečistot (kamínků, apod.). Odchylka podkladu od rovinnosti, měřeno latí 

délky 2 metry, nesmí přesáhnout 5 mm. Při přejímce materiálu je třeba 

překontrolovat druh, kvalitu, neporušenost a množství materiálu podle dodacího 

listu. O převzetí dodávek materiálu se provede zápis do stavebního deníku. 

8.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola bude prováděna průběžně po jednotlivých krocích prováděných prací 

a bude o ní proveden zápis do stavebního deníku (např. kontrola délky uložení 

nosníku, zhotovení maltového lože pod nosníky, osové vzdálenosti vazníků, 

zhotovení lešení a ochranných prostředků proti pádu, dostatečné podepření 

stropu dle výkresu, kontrola konzistence betonové směsi). 

8.3 Výstupní kontrola 

 Zkontroluje se celistvost, rozměry konstrukce, zkontrolují se mezní odchylky 

geometrie a celkové funkce stropu. Bude provedena celková kontrola. Odchylka 

od rovinnosti max. ± 5mm/m. Provedena nedestruktivní zkouška pevnosti betonu 

dle ČSN 732011- Schmidtovým kladívkem. 

 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí níže uvedenými nařízeními vlády, 

se kterými musí být všichni zaměstnanci dostatečně seznámeni a v plné míře je 

dodržovat. 

 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích: 

1. Bednění, podpěrné konstrukce a podpěrná lešení 

2. Doprava a ukládání betonové směsi 

3. Odbedňování a uvolňování konstrukcí 

4. Práce železářské 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63298&fulltext=&nr=591~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63298&fulltext=&nr=591~2F2006&part=&name=&rpp=15#local-content
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 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky:  

1. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

2. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

3. Používání žebříků 

4. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

5. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí:  

1. Požadavky na bezpeč ný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

břemen a zaměstnanců 

2. Požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a 

přemisťování zavěšených břemen 

3. Požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 

 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

 

 Mezi nejdůležitější patří tyto zásady 

- všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s možnými riziky na 

staveništi, které mohou vzniknout v průběhu prací. Podpisem protokolu stvrzují 

své proškolení před začátkem práce na stavbě. Všechny protokoly budou 

uschovány. 

- staveniště je opoceno a řádně označeno cedulemi o zákazu vstupu na 

staveniště, aby se zamezilo vstupu na stavbu nepovolaným osobám. 

- odborné prohlídky konstrukcí pro práce ve výškách (např. lešení) se provádějí 

nejméně po 14 dnech, pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve 

výškách nejméně týdně. Denně se provádí zběžná prohlídka ochranných 

konstrukcí, které jsou v častém namáhání a ihned se provádí prohlídka všech 

konstrukcí po bouřce, silném dešti, větru, oblevě, silných mrazech apod. 

- prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání 

stavěny nejvýše však do výšky 2m, pokud výrobce nestanoví jinak. 
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- před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, uložení podzemních vedení technického vybavení. 

- míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu  

- všechny otvory, zejména schodiště a otvory ve stropech, musí být bezpečně 

zakryty ochrannou podlahou, aby nedošlo k pádu osob a materiálu.  

- pracovníci smějí používat drobné nářadí bez jeho zajištění proti pádu 

přivázáním jen při souběžném zabezpečení prostoru pod montážním místem.  

- břemena nesmí být odpojena od závěsného prostředku, pokud nebyla 

spolehlivě zajištěna proti posunutí, převracení a pádu. 

 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Negativní vlivy stavby na okolní prostředí budou sníženy použitím 

mechanizmů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při 

nadměrné prašnosti cesty při provozu mechanizace, omezením doby provozu 

strojů jen na dobu nezbytnou pro dopravu materiálu a vypínáním motorů strojů 

při přerušení provozu. Během výstavby budou používány pouze stroje v řádném 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek, které by mohly 

způsobit znečištění půdy nebo podzemní vody. Před vyjetím vozidel na pozemní 

komunikaci musí být pneumatiky očištěny mechanicky a opláchnuty tlakovou 

vodou, která bude odvedena do odlučovače ropných látek a následně vpuštěna 

do veřejné kanalizace. 

 Případné znečištění komunikací bude okamžitě odstraněno. Spalování 

odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není dovoleno. Při provádění 

stavebních prací je nutné dodržovat níže uvedené legislativy a zařazení odpadů 

do příslušné kategorie katalogu odpadů. 

 Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smlouvě a bude ji provádět firma 

s oprávněním k likvidaci odpadů. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 

odpovědnou za odstranění odpadů, odděleně dle druhů. S odpady musí být 

nakládáno dle zákona o odpadech č. 185/2001 sb. a s ním související vyhláškou 

č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 294/2005 

Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky. Spalování odpadních látek a 

obalů v otevřeném ohništi není dovoleno. 
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KOD KAT POPIS 
LIKVIDAC

E 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 03 O Plasty 4 

17 05 04 O 
Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky 
1 

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 01 O Směsný komunální odpad 5 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

Tab. č. 19: Tabulka odpadů 

 

Nakládání s odpadem – legenda:  

1  odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k 

úpravě (recyklaci)  

4  odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  

5  odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

1.1 Identifikační údaje 

 Novostavba penzion v obci Dolní Morava. 

1.2 Obecné informace o stavbě 

 Penzion je navržen jako samostatně stojící objekt na parcele č. 5576, kú. Velká 

Morava. Jedná se o penzion s 1 podzemním podlažím (sloužící jako sklep a 

garáž), třemi nadzemními podlažími a obytným podkrovím.  

 Půdorysné rozměry jsou 15,00 x 16,25m a výška 17,0m. Penzion je založen 

na základových pásech. Svislé konstrukce jsou z tvarovek POROTHERM, v 1PP 

z betonových tvarovek zalitých betonem (ztracené bednění). Stropní konstrukce 

je řešena systémem Miako. Střecha je sedlová, konstrukce krovů je z železných 

profilů. Objekt je ve svahu, jedno podlaží je tedy pod úrovní terénu. 

1.2 Umístění staveniště 

 Pozemek, na kterém se nachází zájmová plocha, je uprostřed údolní obce 

Dolní Morava. Staveniště se nachází ve svažitém terénu. V blízkosti se nachází 

jeden sousední objekt. Příjezd na pozemek je možný po silnici III. třídy v jižní 

části pozemku, bude zajištěn uzamykatelnou branou šířky 7,5m. 

 V současné sobě není pozemek využíván, nachází se na něm náletové 

křoviny. 

 Plocha staveniště vymezená budoucím oplocením má plochu 1196 m2. 

 Zájmový pozemek se nenachází v žádném ochranném pásmu, není 

v památkové rezervaci, chráněném, poddolovaném, nebo záplavovém území. 

 Veškeré inženýrské sítě se nacházejí na hranici pozemku, budou dále 

navedeny pro potřeby stavby a bude provedeno dočasné napojení na elektrickou 

energii pro potřeby zařízení staveniště. 

1.3 Základní koncepce zařízení staveniště 

 Staveniště bude napojeno na veřejnou místní komunikaci ze silnici III. třídy 

v jižní části pozemku.  

 Komunikace na staveništi a zpevnění plochy budou zhotoveny z drceného 

kameniva 16/32 o mocnosti 100mm a drcené kameniva 8/16 o mocnosti 150mm 

v místě budoucí komunikace a parkovacího stání. 
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 Dočasné vedení elektřiny pro zařízení staveniště je napojeno zvedení na 

západní hranici pozemku. Je zde instalováno podružné měřící zařízení. Je 

vedeno nadzemí, vedle oplocení a po obvodu stavby, aby nepřekáželo plynulé 

dopravě po staveništi a je navedeno i ke čerpadlu ve studni. 

 Dočasné napojení vody je řešeno napojením na studnu ve východní části 

pozemku 

 Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla 

řádně a bezpečně realizovat. Ve jižní části zpevněné komunikace bude buňka se 

šatnami pro pracovníky, dále obytná buňky sloužící jako kancelář a uzamykatelný 

kontejner sloužící jako sklad nářadí. Bude zde i suchý záchod. 

 Na staveništi budou také umístěn kontejner na směrný odpad a 2 

velkoobjemové pytle bigbag na plasty. Stavební výrobky a materiály se budou 

bezpečně uskladňovat a ukládat tak, aby nebyl narušen veřejný pořádek 

 Veškeré tyto objekty budou využívány od vybudování zpevněné komunikace 

až po dokončení hrubé vrchní stavby 

 Pro jednotlivé etapy budou využívány ještě další specifická zařízení 

staveniště. 

 

1.4 Předpokládané úpravy staveniště 

 Na začátku stavebních prací bude odstraněna ornice o mocnosti 150mm 

pásovým bagrem CAT 330F. V severní části pozemku se ponechá 23,5m3 na 

závěrečné terénní úpravy, zbytek bude odvezen na pole vzdálené 2km. 

 Dalším krokem bude vytyčení a vybagrování svahu v místě budoucí zpevněné 

komunikace a položí prvních dvou vrstev a to drcené kamenivo 16/32 o mocnosti 

100mm a drcené kamenivo 8/16 o mocnosti 150mm. Po uložení bude souvrství 

zhutněno. Po dokončení výkopových prací a navezení štěrku bude na zpevněné 

a zhutněné ploše vyhudováno zařízení staveniště, kancelářská buňka, šatna pro 

zaměstnance, mobilní WC sklad a skládky. 

 

1.5 Výškové a směrové body 

 Umístění stavby a objektů zařízení staveniště bude směrově vztaženo ke 

dvěma bodům (PB1 a PB2) zaměřeným geodetem a vyznačeným ve výkrese. 



72 
 

Jedná se o roh sousedního objektu a střed poklopu kanálu, který slouží současně 

i jako výškový bod VP1. 

1.6 Inženýrské sítě 

 V současné době se na pozemku nenachází žádné inženýrské sítě. Budoucí 

sítě budou zaměřeny a vyznačeny po sejmutí ornice. 

 Podél komunikace vedou inženýrské sítě. Na hranici komunikace a parcely 

bude napojena elektrická rozvodná skříň, která bude využita pro potřeby stavby. 

 

2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

2.1 Sociálně správní zařízení 

 Na staveništi bude umístěna 1 kancelářská buňka. Bude sloužit jako zázemí 

pro stavbyvedoucího a mistra. Dále zde bude buňka pro pracovníky sloužící jako 

šatna a. Po umístění budou napojeny k elektřině a budou propojeny zemnícím 

drátem. 

 Bude zde také skladovací kontejner a kontejner na odpad. Veškeré rozmístění 

objektů zařízení staveniště je zřejmé z výkresu č.5 Zařízení staveniště pro 

hrubou vrchní stavbu. 

 
2.1.1 Obytné kontejnery a sociální zázemí 
 
 Kancelářská buňka je umístěna v jižní části staveniště. Má standartní vnější 

rozměry 4500x2500x2820 mm. 

 Nosná ocelová konstrukce obytného kontejneru je tvořena ocelovým rámem, 

svařeným z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory 

pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen antikorozním nátěrem.  

 Podlaha: pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální 

vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie 

(parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm. 

 Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťky 0,55 mm, minerální 

vlna tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami, dřevěné 

hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové konstrukce), PE – fólie (parotěsná 
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zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, vsazená do plastových 

profilů bílé barvy. U podlahy a stropu okapové lišty bílé barvy. 

 Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm, minerální vlna 

tloušťky 100 mm, dřevěné hranoly (přerušení tepelného mostu ocelové 

konstrukce), PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková 

deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v 

rohových sloupech.  

 Vnější dveře: ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované 810x1970 mm.  

 Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, okno jednokřídlé, 

otvíravé, sklopné 1200x1200 mm, opatřené vnitřní hliníkovou žaluzií 

Elektroinstalace: 240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000 tažená ve stěnách 

kontejneru, s nástěnným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami. 

 Nástěnná rozvodnice 8 modulů, proudový chránič 40/4/003, dI=30 mA, 

Jističe: světelný okruh, 10A, zásuvkový okruh 240V, 16A, okruh 240V, 16A pro 

topení 1x vypínač, 3x jednoduchá zásuvka, svítidla zářivková 1x58W, s krytem 

Přívod elektrického proudu do obytného kontejneru je realizován přes nástěnnou 

venkovní přívodka a zásuvku CEE 5x32A. 

 Vytápění: Kontejnery mohou být vybaveny závěsným stěnovým elektrickým 

konvektorem 750 – 2000 W s vestavěným termostatem, se samostatným jištěním 

a samostatnou zásuvkou. 

 Kontejnery se budou pokládat na zpevněný podklad na dřevěné hranoly. Pro 

manipulaci s nimi bude použit hydraulický jeřáb. 

 

 
          Obr. č.7: Obytný kontejner OK07 [14] 
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 Buňka sloužící jako šatna budou mít stejné technické parametry jako 

kancelářský kontejner OK07, pouze jiné vnitřní rozměry. Použijeme verzi 

kontejneru OK05. 

 

         Obr. č. 8: Obytný kontejner OK05 [15] 

 

Z důvodu nemožnosti napojení se na splaškovou kanalizaci je na stavbě 

instalován mobilní WC toaleta TOI TOI FRESH. 

Technická data:  

Nádrž na 250 litrů 

Dvojité odvětrávání 

Pisoár 

Jeřábová oka 

Rozměry: 120*120*230 cm 

Hmotnost 82kg                

                       Obr. č.9 Mobilní WC TOITOI [16] 

2.2 Provozní zařízení 

 Na stavbě bude umístěn uzamykatelný skladový kontejner SK20 o vnějších 

rozměrech 6055x2435x2600 mm. Sloužit budou jako sklad nářadí, menšího 

strojního zařízení a materiálu. Na stavbu budou dopraveny a následně odvezeny 

dodavatelem, v průběhu stavby se o zařízení bude starat zhotovitel stavby. 

Kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tl 3 a 4 mm. V rozích 

kontejneru jsou svařované rohové kostky z plech tl. 4 a 6 mm, ve kterých jsou 

vypáleny otvory pro manipulaci. 

 Stěny kontejnerů jsou tvořeny lakovaným trapézovým plechem tl. 1,5 mm, 

který je pevně přivařen k ocelovému rámu kontejneru.  
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 Strop je tvořen hladkým, lakovaným plechem tl. 2mm, který je přivařen na 

vyspárované střešní nosníky. Podlaha je vyztužena podlahovými nosníky a je 

kryta lakovaným rýhovaným ocelovým plechem tl. 3 mm odolným proti skluzu. 

Ocelová vrata jsou dvoukřídlová o rozměrech 2300x2350 mm s tyčovým 

zavíráním a gumovým těsněním. Jsou bez elektroinstalace. Povrch stěn 

kontejneru je z vnější strany lakovaný. 

 
 Obr. č.10: Skladovací kontejner [17] 

 
 Na staveništi budou odvodněné venkovní skládky sloužící ke skladování 

betonářské výztuže, zdícího materiálu, nosníků stropní konstrukce, stropní vložky 

MIAKO, nosníky bednění, bednění. Umístění a rozměry skládek jsou ve výkrese 

č.5 Zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu. 

Elektrický rozvaděč PICOLO – HP 311/FI/P s elektroměrem 

 Bude sloužit pro rozvod elektrické energie po staveništi. Připojovací kabel 

bude vést podél plotu, aby nemohlo dojít k jeho poškození. 

Technická data: 

Vstup:   400V/32 A  

Výstup:  3x zásuvky 230V/ 16A 

    1x zásuvka 400V/ 16A 

    1x zásuvka 400V/ 32A 

Materiál:  nárazuvzdorný polyetylén, pozink  

Rozměry:   530 x 580 mm           Obr.č.11 Elektrický rozvaděč [18] 

Další specifikace:  krytí IP44, mechanická odolnost IK 9 
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Vysokotlaký čistič 

Je určený k čištění techniky, nástrojů a bednění. 

Označení:  KÄRCHER K2 

Výkon  1400w 

Prac. tlak: 110 bar    

Hmotnost: 5,5kg                  

         Obr. č.12: Vysokotlaký čistič [19] 

 

2.3 Výrobní zařízení staveniště 

 Na stavbě bude zřízeno míchací centrum, které bude sloužit k míchání lepidla 

a malty pro zdící materiál. K tomuto účelu bude vybaveno malou stavební 

míchačkou. 

 Není určena pro výrobu betonu, ten bude na stavbu dopraven 

autodomíchávačem. 

 

 

Míchačka Lescha SM185S 

Technická data: 

Motor:    230/50Hz 1,0kWh 

Objem bubnu:  180l 

Max objem směsi:   1,1 m3 .             

                                   Obr. č.13 Lescha SM185S [20] 

2.4 Oplocení 

 Parcela je oplocena pletivem výšky 2m. Pouze v místě vjezdu, v jižní části 

pozemku, bude instalována dočasná, uzamykatelná brána pro zařízení 

staveniště.  
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3. OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

 

 Aby byl vyloučen přístup nepovolených osob, budou na příjezdových branách 

umístěny výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám, 

při jehož porušení by mohlo dojít ke zranění osob. Bude zde i značka zákazu 

vjezdu vozidlům bez povolení a cedule s maximální povolenou rychlostí. Na 

silnici, na kterou se stavba napojuje, bude umístěna cedule upozorňující na 

možný výjezd vozidel stavby. 

 

 

                    Obr. č.14 Výstražná cedule [21] 

 

 Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Vozidla budou 

před vjezdem na pozemní komunikaci očištěna. V době výkopových prací na to 

bude určený zodpovědný pracovník, který vozidlo očistí za dohledu a pomoci 

řidiče daného vozidla. Čistění vozovek, znečištěných stavbou, bude prováděno 

průběžně. Dodavatel stavby je zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti 

všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu 

probíhajících stavebních prací. 

 V době vykládky kamionů, kdy bude nutné zastavit dopravu na přiléhající 

komunikaci, budou určeni 2 pracovníci, kteří se postarají o zastavení vozidel i 

chodců z obou stran komunikace.  
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4. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY A ELEKTŘINY 

4.1 Potřeba vody pro účely stavby 

 Na stavbě je vybudována vrtaná studna hloubky 14 metrů a to rotačním 

příklepovým systémem. Průměr výpažnice je 150 mm. Studna je zkolaudována 

a bude nainstalováno čerpadlo. 

 

Výpočet potřeby vody pro účely výstavby: 

Qn = Σ Pn * kn / (t * 3600) = (A*1,6 + B * 2,7 + C * 2,0) / (t * 3600) [ l/s ] 

Qn – spotřeba vody v l/s 

Pn – potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

A – voda pro provozní účely 

B – voda pro hygienické a sociální účely 

C – voda pro technologické účely 

 

A- potřeba vody pro provozní účely 

činnost měrná 
jednotka 

počet 
m.j. 

střední norma 
[l/m.j.  ] 

potřebné 
množství 
celkem [l] 

ošetřování 
betonu m3  22,5 200 4500 

A- Celkem [l]   

B- potřeba vody pro hygienické a sociální účely 

činnost měrná 
jednotka 

počet 
m.j. 

střední norma 
[l/m.j.  ] 

potřebné 
množství 
celkem [l] 

 Hygienické účely zaměstnanec   10 40 400 

B- Celkem [l]  

C- potřeba vody pro údržbu 

činnost měrná 
jednotka 

počet 
m.j. 

střední norma 
[l/m.j.  ] 

potřebné 
množství 
celkem [l] 

umývání 
pracovních 
pomůcek  -  -  - 200  

umývání bednění m2 60 20 120 

C- Celkem [l] 320 
Tab. č. 20: výpočet potřeby vody 
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Qn = Σ Pn * kn / (t * 3600) = (A*1,6 + B * 2,7 + C * 2,0) / (t * 3600) 

Qn = 0,24 l/s 

Q= Qn + 0,2 Qn = 0,30  l/s         

Průtok vody musí být minimálně 0,3 l/s, návrh dimenze potrubí vodovodní 

přípojky pro potřeby stavby je DN 15.  

 

4.2 Elektrická energie pro staveništní provoz 

Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro volbu jističů 

P = 1,1 √[(0,5*P1 + 0,8*P2 + P3)2
 + (0,7 * P1)2] 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 – koeficient současnosti el. motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P1 – instalovaný příkon elektromotorů 

P2 – instalovaný příkon vnitřního osvětlení 

 

 

P1 - příkon elektromotorů na staveništi 

název zařízení příkon  [kW] 
počet 
[ks] celkem [kW] 

příklepová vrtačka 0,8 2 1,6 

úhlová bruska 1,0 2 4,0 

stacionární jeřáb 11,0 1 11,0 

vytápění buněk 1,0 2  2,0 

čerpadlo pro studnu 2,0 1 2,0 

vysokotlaký čistič 1,4 1 1,4 

vybavení kanceláří 0,5 2 1,0 

ruční míchačka malty 1,5 1 1,5 

míchačka  1,5 1 1,5 

 CELKEM     26,0 
Tab. č. 21: Příkon elektromotorů na staveništi (P1) 
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P2 - příkon osvětlení vnitřních prostor 

prostory příkon [kW] počet [ks] celkem [kW] 

přenosné hal. světlo 0,5 4 2 

kancelářská buňka 0,236 2 0,47 

 CELKEM     2,47 
Tab. č. 22: Příkon osvětlení vnitřních prostor (P2) 

 

P = 1,1 √[(0,5*26,0 + 0,8*2,47)2
 + (0,7 * 26,0)2]  [kW] 

P= 22,37 [kW] 

 Nutný příkon elektrické energie je 22,37kW. Návrh bude proveden 

dodavatelem elektrické energie, který zohlední nízká napětí. Dle výpočtu bude 

dimenzována i pojistková skříň. 

 Všechny elektrické rozvaděče na stavbě budou uzemněny. 

 

5. Likvidace zařízení staveniště 
 
 Zařízení staveniště, včetně všech skládek a skladů bude uskutečněno po 

skončení všech stavebních a montážních prací, firmou, která stavbu realizovala. 

Zařízení bude odstraněno v plném rozsahu v dohodnutém čase před kolaudací. 

Pronajaté kontejnery, stavební výtah a bednění budou odvezeny do skladu 

pronajímatelům, a to nákladním automobilem s valníkem a hydraulickou rukou. 

Jeřáb bude složen a dopraven do skladu pronajímatele nákladním automobilem. 

 Veškeré dočasně vybudované přípojky budou odstraněny před začátkem 

konečné úpravy venkovních ploch a komunikací. Rýhy od přípojek budou 

zasypány a zhutněny 

 

6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

 Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena potřebná opatření 

z hlediska časové potřeby a technologie provádění. Bude také přizpůsoben 

skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
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 Za bezpečnost svých zaměstnanců odpovídá zaměstnavatel na základě 

předpisů a nařízení souvisejících s výstavbou. Každý pracovník musí být 

průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy před první pracovní 

směnou. Podpisem protokolu potvrdí, že byli proškoleni a poučeni, tyto protokoly 

budou uschovány. 

 Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP při realizaci stavby a 

zavázat všechny zhotovitele ke spolupráci s tímto koordinátorem 

Bezpečnost práce řeší především tyto předpisy: 

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

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

hloubky 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

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

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

 Nařízení vlády č. 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. 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. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
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7. EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

7.1 Ochrana zeleně a půdy 

 Nepředpokládá se negativní vliv na životní prostředí. Na pozemku se nachází 

150mm vrstva ornice, která bude na začátku stavebních prací odstraněna 

bagrem CAT 330F. Část (23,5m3) se ponechá na stavbě pro další využití, zbytek 

se odveze na pole vzdálené 2km. Ornice se bude skladovat do maximální výšky 

1,5m po dobu kratší než 2 roky. V případě delšího skladování by hrozilo snížení 

kvality úrodné zeminy. Během výstavby musí být zabráněno znečištění této 

zeminy vlivem stavebních prací 

 

7.2 Ochrana proti hluku 

 Při provádění stavby bude používána moderní mechanizace v dobrém 

technickém stavu. Dodavatel zohlední dobu použití hlučné mechanizace v rámci 

časového rozvrhu stavby. Nejvyšší přípustné hladiny hluku jsou stanoveny v 

nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací.  

 Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedený předpis ve výši 

LAeq,T=50dB + korekce 15 dB = 65 dB pro denní dobu 7 – 21 hodin. Stavební 

práce budou probíhat v tomto časovém rozmezí a to od 7:00 do 17:00. 

 

7.3 Ochrana ovzduší 

 Největší míra prašnosti je při provádění zemních prací. S ohledem na období 

provádění (březen) se nepředpokládá nutnost jiných opatření, než úklid vozovky 

po výjezdu techniky ze staveniště a instalace geotextílie na plot v severozápadní 

části, který odděluje sousední objekt. V případně nutnosti je možné provést 

kropení. 

 Při výstavbě hrubé vrchní stavby se nepředpokládá zvýšená prašnost. 

 

7.4 Odpady 

 Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smlouvě a bude ji provádět firma 

s oprávněním k likvidaci odpadů. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 

odpovědnou za odstranění odpadů, odděleně dle druhů.  
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 S odpady musí být nakládáno dle zákona o odpadech č. 185/2001 sb. a s ním 

související vyhláškou č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a 

vyhláškou č. 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky. 

Spalování odpadních látek a obalů v otevřeném ohništi není dovoleno. 

 

KOD KAT. POPIS LIKVIDACE 

17 02 01 O Dřevo 5 

17 02 03 O Plasty 4 

17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky 

1 

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 01 O Směsný komunální odpad 5 

17 04 05 O Železo a ocel 4 

17 01 01 O Beton 1 

17 01 02 O Cihly 1 

Tab. č. 23: Tabulka odpadů 

 

Nakládání s odpadem – legenda:  

 

1  odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k 

úpravě (recyklaci)  

4  odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  

5  odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  
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1. POPIS PRACÍ STROJŮ  

1.1 Zemní práce 

 Pro sejmutí ornice bude použit pásový bagr CAT 330F s lopatou o objemu 1,5, 

m3. Ornice se hned bude nakládat na nákladní automobily Tatra Proenix 6x6, 

které ji bude odvážet na pole vzdálené 2km. K dispozici budou celkem 3 nákladní 

automobily. Část ornice (23,5m3) ze severní části pozemku bude pouze shrnuta 

na staveništní skládku pro pozdější použití.  

 Po osazení zápor je možné začít těžit zeminu. K odtěžení zeminy bude použit 

pásový bagr CAT, který se osadí lopatou o objemu 1,5m3. Zemina se nakládá 

rovnou na nákladní automobil Tatra a odváží se na. Na stavbě se ponechá pouze 

92,4m3 pro pozdější zásyp. 

 

1.2  Osazení zápor 

 Záporová stěna bude vybudována na celé severní části výkopu a pak částečně 

i na přilehlých stranách (viz výkres číslo 4. Studie provedení – II. Postup výkopu). 

Jedná se o dočasnou konstrukci, která bude odsazena od vnějšího líce objektu 

o 600mm.  

 Pásový bagr CAT se vybaví nástavcem na vibrování V-2ESC. Postupně 

uchopí jednotlivé ocelové nosníky a zavibruje na vyznačených bodech. 

 

 

1.3 Zpevněná komunikace 

 Po osazení Po dokončení prací na stavební jámě pokračuje bagr CAT 330F 

s výkopem podkladní vrstvy pro příjezdovou komunikaci. Vykopaná zemina bude 

postupně od severní části nahrazena podkladním kamenivem frakce 16/32 (tl. 

100mm) a 8/16 (tl. 150mm). 

 

1.4 Rýhy pro základy 

 Výkop rýh pro základové pasy bude provádět rypadlo CAT 427F2. Postup 

výkopu rýh je na výkrese číslo 4. Studie provedení – II. Postup výkopu.  

 Výkopek se hned nakládá na nákladní automobil Tatra a odváží se na skládku. 
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2. VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ  

2.1 Odvoz ornice 

Doba jednoho cyklu bagru = 45 s  

Objem lopaty bagru = 1,5 m3  

Objem korby Tatra Phoenix = 9 m3 

Vzdálenost na místo vyložení: 2 km 

Průměrná rychlost 40 km/h  

Součinitel nakypření ornice = 1,15  

Celkový objem nenakypřené ornice k odvozu = 116 m3  

Doba naložení:  

Objem ornice při jednom cyklu: 1,5 m3 * 1,15 = 1,725 m3  

Počet cyklů: 9 m3/1,725 m3 = 5,2 cyklů, je potřeba 6 cyklů 

Celková doba naložení: 6 * 45 s = 270 s = 4,5 min  

Doba potřebná na cestu: 2 / 40 = 0,05 h = 3 min  

Doba potřebná pro vyložení a manévrování v místě vyložení: 4 min 

Celkový čas na jeden cyklus: 

4,5 + 3 + 4 + 3 = 14,5 min 

Počet automobilů: 

14,5/4,5 = 3,22 - volím 3 nákladní automobily  

 

 

2.2 Odvoz zeminy ze stavební jámy 

Doba jednoho cyklu bagru = 40 s  

Objem lopaty bagru = 1,5 m3  

Objem korby Tatra Phoenix = 9 m3 

Vzdálenost na místo vyložení: 3 km 

Průměrná rychlost 45 km/h  

Součinitel nakypření zeminy = 1,19  

Celkový objem nenakypřené zeminy k odvozu = 563 m3  

Doba naložení:  

Objem zeminy při jednom cyklu: 1,5 m3 * 1,19 = 1,785 m3  

Počet cyklů: 9 m3/1,725 m3 = 5,0 cyklů 

Celková doba naložení: 6 * 40 s = 240 s = 4 min  

Doba potřebná na cestu: 3,5 / 45 = 0,077 h = 4 min  

Doba potřebná pro vyložení a manévrování v místě vyložení: 4 min 
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Celkový čas na jeden cyklus 

4 + 4 + 4 + 4 = 16 min 

Počet automobilů: 

16/4 = 4            volím 4 nákladní automobily  

 

 

2.3 Odvoz zeminy z rýh 

Doba jednoho cyklu rypadla = 20 s  

Objem lopaty rypadla = 0,20 m3  

Objem korby Tatra Phoenix = 9 m3 

Vzdálenost na místo vyložení: 3 km 

Průměrná rychlost 45 km/h  

Součinitel nakypření zeminy = 1,19  

Celkový objem nenakypřené zeminy k odvozu = 46,3 m3  

Doba naložení:  

Objem zeminy při jednom cyklu: 0,2 m3 * 1,19 = 0,238 m3  

Počet cyklů: 9 m3/0,238 m3 = 37,8  tedy 38 cyklů 

Celková doba naložení: 38 * 25 s = 950 s = 16 min  

Doba potřebná na cestu: 3,5 / 45 = 0,077 h = 4 min  

Doba potřebná pro vyložení a manévrování v místě vyložení: 4 min 

Celkový čas na jeden cyklus 

16+ 4 + 4 + 4 = 28 min 

 

Počet automobilů: 

28/16 = 1,75 - volím 2 nákladní automobily  

 

 

2.4 Dovoz kamene 

Doba naložení ve štěrkovně:  10min 

Objem korby Tatra Phoenix: 9 m3 

Vzdálenost lomu od stavby:  31 km 

Průměrná rychlost:    50 km/h  

Doba jedná cesty:   31/50= 0,62h   = 37min 
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Doba potřebná na vyložení:  4min 

Doba jednoho cyklu nákladního kamionu: 

37+37+10+4= 88min 

Potřeba cyklů: 

Drcené kamenivo 16/32 celkem 47,8 m3, tedy 47,8/9= 5 cyklů 

Drcené kamenivo 8/16 celkem 71,7 m3, tedy 71,7/9= 8 cyklů 

Na danou trasu budou 2 nákladní automobily na dovoz štěrku. 

 

 

3. DOPRAVNÍ TRASY 

3.1 Betonárna 

Trasa z betonárna na stavbu je dlouhá 15km. Při průměrné rychlosti 50km 

dorazí autodomíchávač za 15minut. 

Adresa betonárny: areál sběrného dvora, 561 61 Červená Voda. 

 

 

   Obr. č.15: Trasa pro dopravu betonu [22] 
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3.2 Kamenolom 

Trasa z kamenolomu na stavbu je dlouhá 31km. Při průměrné rychlosti 50km 

dorazí nákladní automobil za 37minut. 

Kamenolom se nachází v obci Jablonné nad Orlicí  

 

          Obr. č. 16: Trasa do kamenolomu [23] 

 

4. STROJNÍ SESTAVA 

Rypadlo: 

Označení Caterpillar 330 F 

 

Max dosah 10,2m 

Objem lopaty 0,7 - 1,51 m3 

Šířka lopaty 750–1200 mm 

Podvozek pásový 

Hmotnost 29 t 

Pozn: Byl zvolen z důvodu nutnosti daného 

typu bagru pro vibrační nástavec 

Tab. č. 24: Rypadlo – specifikace 
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Vibrační nástavec: 

Označení MKT V-2ESC 

 

Vibrační tlak 223 KN 

Frekvence 1 800 ot/min 

Max hmotnost 

břemene 

2 405 kg 

Hmotnost zařízení 1497 kg 

Pozn: Vibrační nástavec pro bagr, sloužící 

k zavibrování I,H profilů. Možnost použití i pro 

vytažení profilů. 

Tab. č. 25: Vibrační nástavec – specifikace 

 

Rypadlo-nakladač: 

Označení Caterpillar 427F2 

 

Max dosah 5,65 m 

Obj. lopaty rypadla 0,25 m3 

Šířka lopaty 400 mm 

Podvozek Kolový 

Hmotnost 8 t 

Tab. č. 26: Rypadlo-nakladač – specifikace 

   

    

Nákladní automobil s korbou: 

Označení Tatra Phoenix 6x6 

 

Výkon 325kW 

Max. užitné zatížení 16,3t 

Max příp. hmotnost 28,5t 

Objem korby 10 m3 

Max. rychlost 80 km/h 

Tab. č. 27: Nákladní automobil s korbou – specifikace   
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Valník s hydraulickým jeřábem: 

Označení Mercedes-Benz Axor 2529 

s  hydraulickou rukou 

 

Užitné zatížení 18,5 t 

Max. hmotnost 30 t 

Rozměry 2550x7850x3105 mm 

Ložná plocha 2500x6600mm 

Nosnost hydr. 

ruky 

3,1m=4500kg,  

6,3m=2100kg  

8,2m=1250kg 

Tab. č. 28: Valník s hydraulickým jeřábem – specifikace 
 

 

Vibrační deska: 

Označení Wacker Neuson DPU 

5545Hec 

 

Velikost desky 440x900 mm 

Hmotnost 426 kg 

Motor 4,9 kw, naftový 

Odstředivá síla 55 kN 

Tab. č. 29: Vibrační deska – specifikace 

 

 

Tahač Scania R420 

Označení Scania R420 

 Max. hmotnost soupravy 40 t 

Hmotnost tahače 7,3 t 

Palivo nafta 

Max rychlost 80 km/h 

Výkon 420HP 

Tab. č. 30: Tahač Scania 
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Návěs 

Označení Kogel  

 

Max. nosnost 25,5 t 

Hmotnost návěsu 7,3 t 

Bočnice sklápěcí 

Max rychlost 80 km/h 

Tab. č. 31: Návěs 

 

Autodomíchávač s čerpadlem 

Označení 
Truck-Mixer 

Pump FBP 24 

 

Dopravní výkon 61 m3/h 

Dopravní potrubí 100 mm 

Výsypná výška 1 029 mm 

Objem bubnu 7 m3 

Max. hmotnost 32 t 

Tab. č. 32: Autodomíchávač s čerpadlem– parametry 

 

Samostavitelný jeřáb 

Označení LIEBHERR 32H 

 

Max výška 20 m 

Rozměry 4 x 4 m 

Nosnost 1500kg (24m) 

Max dosah 28m (1250kg) 

Příkon  11 kw 

Pozn: Bude na stavbu umístěn po dokončení 
zemních   prací. Počítá se s jeho využitím ve 
všech etapách výstavby 

Tab. č. 33: Samostavitelný jeřáb 
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1. ZEMNÍ PRÁCE 

1.1 Vstupní kontrola 

1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

 Projektová dokumentace musí být kompletní, aktuální a platná v souladu s 

vyjádřením stavebního úřadu dle vyhl. 62/2013 Sb., vyhl. 268/2009 Sb. a zákona 

183/2006 Sb. Kontrolovány jsou vlastnické listy k pozemkům, protokoly o předání 

staveniště, smlouva o dílo. Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým 

dozorem stavebníka. Výsledky kontrol budou zaznamenány do stavebního 

deníku.  

 

1.1.2 Kontrola přístupnosti 

 Kontrolují se příjezdové a přístupové body. Vjezd a přístupová komunikace 

musejí být označeny informační tabulí o zákazu vstupu na staveniště, pozor 

stavba, výjezd vozidel stavby, příkazovou značkou o ochranných pomůckách. 

Provádí ji vizuálně stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. 

 

1.1.3 Kontrola inženýrských sítí 

 Přes pozemek stavby nevedou žádné sítě, kontroluje se vyznačení sítí na 

hranici pozemku, kontrola trasy sítí. Kontroluje se správnost označení těchto sítí 

a potřebná vyjádření dotčených provozovatelů. Kontrolu provádí stavbyvedoucí 

se zástupcem investora, o kontrole se provede zápis do stavebního deníku a do 

KZP. 

 

1.1.4 Kontrola geodetických bodů 

 Kontrolují se určené geodetické body a výškové body, jejich umístění dle 

projektové dokumentace a řádné označení, neporušení. Maximální vytyčovací 

odchylka charakteristického bodu je ±30 mm, Mezní výšková odchylka pro hlavní 

výškový vytyčovací bod je ±10 mm. O polohovém a výškovém vytyčení bude 

proveden zápis do stavebního deníku a bude vystaven protokol. 

 

1.1.5 Kontrola oplocení staveniště 

 Staveniště je již oploceno majitelem, zřizuje se nově pouze příjezdová brána. 

Kontroluje se kompletnost a neporušenost oplocení, jeho minimální výška (1,8m) 

dle vyhlášky č. 591/2006 Sb.  
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 Vjezd a přístupová komunikace musejí být označeny informační tabulí o 

zákazu vstupu na staveniště, pozor stavba, výjezd vozidel stavby. Kontrolu 

provádí stavbyvedoucí se zástupcem investora, o kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku a do KZP. 

 

1.1.6 Kontrola pracovníků a pracovních pomůcek a strojů 

 Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Před započetím prací se 

zkontroluje způsobilost všech pracovníků, jejich proškolení, seznámení s BOZP, 

platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů prokazujících schopnost 

provádět jim určenou práci. 

 Při provádění zemních prací bude na staveništi rypadlo, nakladače a nákladní 

automobily Tatra. Každý den před započetím prací mistr zkontroluje s obsluhou 

jejich technický stav, hladina provozních kapalin, množství pohonných hmot a 

případná poškození stroje. Po skončení pracovní směny se zkontroluje jejich 

vhodné zaparkování na dostatečně únosné a stabilní ploše. Pod každý stroj bude 

umístěna nádobka na zachycení odkapávajícího oleje. Vše se zdokumentuje 

v stavebním deníku a KZP. 

 

1.1.7 Kontrola materiálu a skladování 

 Mistr nebo stavbyvedoucí kontrolují dodaný materiál, jeho úplnost, 

neporušenost, kvalitu a správnost dle projektové dokumentace. Správnost se 

potvrdí podepsáním dodacího listu, který se založí. Prvků záporové stěny musí 

být skladovány tak, aby nedošlo k jejich nadměrnému znečištění a nehrozilo 

jejich sesunutí a tím ohrožení pracovníků. Maximální výška skladování výkopku 

je 2,5 m. Uložena bude na staveništní skládce 

 

1.2 Mezioperační kontrola 

 

1.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

 Průběžně budou probíhat kontroly klimatických podmínek, které budou 

především zaměřeny na teplotu vzduchu, vítr a viditelnost. Teplota vzduchu bude 

měřena pomocí teploměru 4x denně nebo 3x denně, kdy se teplota ze třetího 

měření zapíše dvakrát a vypočítá se průměrná teplota vzduchu. Průměrná 

teplota se získá aritmetickým průměrem z naměřených teplot v 7.00, 14.00 a 

21.00 => T = (T7 + T14 + T21*2)/4. Práce by neměly probíhat v teplotách menších 

než -5°C, kdy dochází k obtížnému rozpojování zeminy.  
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 Rychlost větru nesmí přesáhnout rychlost 11 m.s-1, příp. 8 m.s-1 pro zavěšená 

břemena. Viditelnost musí být větší než 30 m. Kontrolu provádí hlavní 

stavbyvedoucí nebo mistr a každý den bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

1.2.2 Kontrola způsobilosti pracovníků a BOZP 

 Stavbyvedoucí kontroluje platnost certifikátů, průkazů a jiných dokumentů 

prokazujících schopnost provádět jim určenou práci. Průběžně a nepravidelně 

budou prováděny kontroly přítomnosti omamných látek a alkoholu. Kontroly 

provádí vedoucí pracovní čety. Výsledky se zapíší do stavebního deníku. 

Kontroluje se dodržování BOZP pracovníky, kteří se podílejí na výstavbě a jsou 

proškoleni o BOZP před započetím prací. Pracovníci musí nosit ochrannou 

přilbu, pracovní oblečení, obuv, reflexní vestu, rukavice. Ochranné brýle při 

řezání.. Kontrola se provádí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

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

nebo do hloubky. 

 

1.2.3 Kontrola vytyčení a sejmutí ornice 

 Mistr a zkontrolují vytyčení pro sejmutí ornice dle projektové dokumentace a 

technologického předpisu. Ornici je nutné sejmout všude tam, kde se 

předpokládá nějaká stavební činnost, v prostorách pro zařízení staveniště a v 

prostorách určených pro skladování materiálu nebo tam, kde předpokládáme 

pohyb těžké techniky. 

 Mistr průběžně kontroluje sejmutí ornice, její skutečnou mocnost ve srovnání 

s TP, čistotu, případně znečištění. Kontroluje se uložení zeminy do maximální 

výšky 1,5m. Kontroluje také dobu skladování ornice, v případě, že bude ornice 

skladována déle než 2 roky, musí být deponie přemístěna a ornice tím pádem 

rozrušena, z důvodu degradace humusoidních složek. Na stavbě se 

nepředpokládá uložení delší jak 12 měsíců. 
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1.2.4 Kontrola vytyčení stavební jámy a přenesení 

 Mistr zkontroluje vytyčení stavební jámy a záporové stěny. Dále se kontroluje 

přenesení bodů na lavičky, která je dle ČSN 73 6133 2m, také jejich stabilita a 

neporušenost. 

 

1.2.5 Kontrola instalace zápor pro záporovou stěnu 

 Kontroluje se umístění zápory ±30 mm, jeho, jeho otočení ve směru budoucí 

záporové stěny, dostatečné zavibrování. Po celou dobu se kontroluje svislost, a 

to vodní vahou na začátku a v polovině vibrování. 

 

1.2.6 Kontrola výkopu stavební jámy a instalace pažin 

 Kontrola výkopu stavební mistr kontroluje průběžně provedení pažení podle 

technologického postupu výrobce, jeho hloubku a uložení laserem a šířku 

pásmem. Kontrolují zajištění pažení. V případě, že bude sestaveno bednění ve 

výkopu, musejí být dodrženy pracovní prostory v rozmezí 0,3-0,5m při svahování 

výkopu a 0,6-1m při pažení výkopu.  

 Průběžně se kontroluje provedení výkopu s projektovou dokumentací. Úprava 

dna a stěn stavebních jam s přesností mezních odchylek +30mm a -50mm. 

Dodržení rovinatosti se kontroluje třímetrovou latí. Pokud ke dnu, stěnám či 

svahování stavební konstrukce nepřiléhá, platí, že pod latí může být prohlubeň 

maximálně 50mm nebo dmax/3 mm (platí větší hodnota). Úprava pláně dna 

výkopu, na které má být vybudována zpevněná plocha, musí být vyhotovená 

s přesností mezních odchylek (40+ dmax/10)mm od projektované výšky. 

 

1.2.7 Kontrola svahování 

 Svahování výkopu musí být provedeno podle projektové dokumentace. Sklon 

svahu je 1:1. Sklon se může změnit v závislosti na sypném úhlu zeminy. 

Kontrolujeme sklon svahu a jeho rovinnost pomocí 4 metrové latě, pod kterou se 

můžou nacházet prohlubně hluboké max. do 50 mm. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Provede se zápis o kontrole do 

stavebního deníku.  
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1.2.8 Inženýrskogeologický průzkum 

 Mistr s geolog a vše zapisují do SD a KZP. Kontroluje se shoda vytěžené 

zeminy s inženýrskogeologickým průzkumem. Kontroluje se mocnost, složení, 

uspořádání vrstev a hladina podzemní vody (v místech stavební jámy by se 

neměla nacházet podzemní voda). 

 

1.2.9 Kontrola zabezpečení výkopu 

 Kontrolujeme zabezpečení výkopu stavební jámy proti pádu osob podle 

vyhlášky č. 362/2005. Místa, která leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, 

budou označena pomocí kolíků, mezi které bude natažena reflexní výstražná 

páska ve výšce 1 m. Minimální vzdálenost ohraničení od hrany výkopu bude 1,5 

m. Kontrolu provede vedoucí pracovní čety. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku.  

 

1.2.10 Kontrola vytyčení základových pasů 

 Před započetím výkopu základových rýh bude zkontrolována prostorová 

poloha s přesností ±30 mm a vyvápnění pomocí měřičských pomůcek. Při 

nesrovnalostech s výkresem základů, nebo poškození bude provedeno nové 

vytyčení. Kontrolu provede stavbyvedoucí za asistence geodeta. Bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 

1.2.11 Výkop základových pasů 

 Výkopy rýh jsou kontrolovány pomocí měření délek a úhlopříček. Výsledná 

geometrie stěn musí splňovat odchylky ±50 mm od tvaru určeného projektovou 

dokumentací. Úprava pláně dna výkopu, na které má být vybudována zpevněná 

plocha, musí být vyhotovená s přesností mezních odchylek (40+ dmax/10)mm 

od projektované výšky Kontrolu provádí stavbyvedoucí pomocí měřičských 

pomůcek. Provede se zápis o kontrole do stavebního deníku. 

 

1.3 Výstupní kontrola 

 

1.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 

 Bude provedena kontrola kvality provedení zemních prací. Kontrolujeme 

veškeré rozměry pomocí měření délek a úhlopříček.  
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 Svahování výkopu musí být provedeno podle projektové dokumentace. Sklon 

svahu je 1:1. Kontrolujeme sklon svahu a jeho rovinnost pomocí 4 metrové latě, 

pod kterou se můžou nacházet prohlubně hluboké max. do 50 mm. Výsledná 

geometrie stěn rýh, ke kterým budou přiléhat stěny základů, musí splňovat 

odchylky ±50 mm od tvaru určeného projektovou dokumentací. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Provede se zápis o kontrole do 

stavebního deníku.  

 Bude zkontrolována záporová stěna, kontroluje se její svislost, rovinnost, 

umístění jednotlivých zápor s přesností ±50 mm. 

 

1.3.2 Kontrola základové spáry 

 Kontrolujeme, zda základová spára neobsahuje velké kameny, je bez 

výkopku, čistá, únosná, nesmí být rozbředlá, prašná a zmrzlá. Bude provedena 

geologem geotechnická zkouška dle ČSN EN ISO 22476. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, geolog a statik-projektant. Z kontroly 

zkouškou bude vyhotoven protokol. Vše bude zdokumentováno v stavebním 

deníku. 
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Kontrolní a zkušební plán - Zemní práce 

  č.k. Název kontroly Stručný popis Dokumenty Provede Četnost k. Zp. kont. Výsledek kontroly NE/vyhověl Kont.prov Kont.prov Kont.prov 

V
st

u
p

n
í 

1 
Kontrola PD  

a jiných dokumentů 

Kontrola přístupové 
a příjezdové 
komunikace 

Zákon č. 185/2001 
591/2006 499/2006  

ST, TDI Jednorázově Vizuálně 
Protokol 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

2 
Kontrola 

přístupnosti 

Kontrola PD, 
vlastnických listů a 
jiných dokumentů 

PD, ZS ST, TDI Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

3 
Kontrola 

inženýrských sítí 
Kontrola tras IS PD,  

ST, TDI, 
geodet 

Jednorázově Vizuálně Protokol   
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

4 
Kontrola 

geodetických bodů 
Kontrola shody 

geodet. bodů s PD 
ČSN 73 0420-1 
ČSN 73 0420-2 

ST, TDI, 
geodet 

Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 

Protokol 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

5 
Kontrola ohraničení 

a 
označení staveniště 

Kontrola oplocení 
staveniště 

vyhl. Č. 591/2006 
Sb. 

ST, TDI Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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6 
Kontrola 

pracovníků, 
pomůcek a strojů 

Způsobilost, 
technický stav 

Certifikáty, průkazy, 
technické listy 

ST, mistr Jednorázově Vizuálně Protokol   
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

7 
Kontrola materiálu, 

skladování 

Kontrola dodaného 
materiálu a jeho 

skladování 
PD, TP ST, mistr Jednorázově Vizuálně Protokol   

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

M
ez

io
p

er
ač

n
í 

8 
Kontrola 

klimatických 
podmínek 

Kontrola 
klimatických 

podmínek podle 
technolog. předpisu 

TP, 591/2006 Mr,ST Každý den 
Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
stavebního deníku 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

9 
Kontrola zůsobilosti 
pracovníků a BOZP 

Způsobilost, BOZP 
591/2006             
362/2005  

Mr Každý den Vizuálně 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

10 
Vytyčení a sejmutí 

ornice 

Kontrola sejmutí 
ornice v celé svě 

tloušťce 
ČSN 73 0420-1 PD 

Mr, 
Geodet 

Jednorázově 
Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
stavebního deníku 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

11 
Kontrola vytyčení 
stavební jámy a 

přenesení 

Vytyčení stavební 
jámy a přenesení na 

lavečky 
ČSN 73 6133 

Mr, 
Geodet 

Jednorázově Vizuálně 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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12 
Instalace zápor pro 

záporovou stěnu 
Kontrola umístění a 

instalace zápor 
TP, PD Mr Jednorázově 

Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
stavebního deníku 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

13 
Kontrola výkopu a 

zápor 

Rozměry výkopu, 
hloubka, instalace 

pažin 
TP, PD Mr Jednorázově 

Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
stavebního deníku 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

14 Kontrola svahování 
Kontrola způsobu 

provedení 
svahování dle PD 

ČSN 73 3050 Mr Průběžně Vizuálně 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

15 
Inženýrsko 

geologický průzkum 

Kontrola shody s 
geologickým 

průzkumem, výskyt 
vody 

ČSN 73 6133, PD Mr, geolog Průběžně Vizuálně 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

16 
Kontrola 

zabezpečení výkopu  

Kontrola zajištění 
výkopu a přechodů 

zábradlím 

vyhl. Č. 362/2005 
Sb. 

Mr, TDI Průběžně 
Vizuálně, 
měřením 

Protokol,  
zápis do stavebního 

deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

17 
Kontrola vytyčení 
základových pasů 

Kontrola vytyčení 
základových pasů  

TP, PD Mr Jednorázově Měřením 
Zápis do 

stavebního deníku 
  

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 
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18 
Kontrola výkopu 

základových pasů 

Kontrola shody 
provedení výkopů s 

PD 
ČSN 73 0205 ST, Mr Průběžně 

Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
stavebního deníku 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

V
ýs

tu
p

n
í 

19 
Kontrola 

geometrické 
přesnosti 

Kontrola shody 
provedení výkopů s 

PD 
ČSN 73 0205 ST, TDI Jednorázově 

Vizuálně, 
měřením 

Zápis do 
stavebního deníku 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

20 Kontrola čistoty ZS 
Kontrola základové 
spáry na kameny, 

hroudy 
PD, TP STí, TDI Jednorázově Vizuálně 

Zápis do 
stavebního deníku 

  
Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

Jméno: 
Datum: 
Podpis: 

 Seznam použitých 
zkratek: 

ST - Stavbyvedoucí           

   TDI - Technický 
dozor investora 

         

   PD - Projektová dokumentace         

   TP - Technologický 
předpis 

         

   SD- Stavební deník          

   Mr- Mistr          
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   Položkový rozpočet pro vybrané části 
                                                -zemní práce 

          -hrubá spodní stavba 
                           -konstrukce svislé a vodorovné 

 

Stavba: 0002 
Penzion Dolní 
Morava       

Objekt: 
  

03 
Penzion Dolní 
Morava 

  
  

    

Rozpočet: 02   
          

Objednatel:     IČO:  
  

       DIČ:  
  

                  

Zhotovitel:   IČO:  
  

    DIČ:  
  

            

Vypracoval: Marek Šušlík 
          

  

Rekapitulace daní 
            

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH  
  

15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 3 468 909,25 CZK 

Základní DPH  
  

21 % 728 471,00 CZK 

Zaokrouhlení    -0,25 CZK 

Cena celkem s DPH 
    

4 197 380,00 CZK 

           

           

  v             Brno   dne   02.01.2018   
  

           

                

   Za zhotovitele   Za objednatele    
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P.
č. 

Číslo 
položky Název položky MJ 

mno
žství 

cena 
/ MJ 

Celk
em 

Díl
: 

UN Nepřiřazený uživatelský díl       ####
#### 

1 12110110
1R00 

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 141,0
0000 

64 9 024 

2 12220110
2R00 

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 m3 619,0
3345 

93 57 
756 

    obrys+0,6m : 35,034*16,425   575,4
3345 

    

    svahhování : 28,2+15,4   43,60
000 

    

3 12220140
9R00 

Příplatek za lepivost - výkop v zemníku v hor. 3 m3 665,2
9695 

20 13 
106 

    Položka pořadí 4 : 46.26350   46,26
350 

    

    Položka pořadí 2 : 619.03345   619,0
3345 

    

4 13220121
1R00 

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 46,26
350 

188 8 698 

    rýhy dolní polovina obvodové v=0,9 : 
0,7*0,9*(9+8,7+1,9+1,9+5,75+7,2) 

  21,70
350 

    

    rýhy středové v=0,5 : 
0,8*0,5*(5,2+3,6+3,6+5,3+5,3+5,2+0,6)+0,4*0,5*(3,2+2,6+1,9) 

  13,06
000 

    

    rýhy horní polovina v=0,5 : 0,7*0,5*(7,2+7,2+4+10)+0,8*0,5*3,9   11,50
000 

    

5 16220110
2R00 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 122,4
2000 

37 4 481 

    uložení na stavbě : 122,42   122,4
2000 

    

6 16260110
2R14 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m, kapacita vozu 
12 m3 

m3 562,8
7000 

162 90 
904 

    Položka pořadí 10 : 542.87000   542,8
7000 

    

    odvezení ornice na pole : 20   20,00
000 

    

7 16710110
2R00 

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 562,8
7000 

60 33 
772 

    Položka pořadí 10 : 542.87000   542,8
7000 

    

    odvezení ornice ze spodní části : 20   20,00
000 

    

8 17410110
1R00 

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 122,4
1540 

100 12 
229 

    včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 

    šikminy : 28,2+15,4   43,60
000 

    

    zadní stěna : 3,9*0,6*10,25+4,6*2,1*3,5   57,79
500 

    

    boční stěny : 35,034*0,6   21,02
040 

    

9 15120120
1R00-R 

Pažení stěn výkopu záporovou stěnou - hloubky do 4 m m2 70,00
000 

1 670 116 
900 

    Páporová stěna : 20*3,5   70,00
000 

    

10 004 Poplatek za skládku hornina 1.- 4. m3     542,8
7000 

136 73 
847 

    rozdíl výkopu a zásypu : 619,03+46,26-122,42   542,8
7000 

    

11 005121 R Zařízení staveniště Sou
bor 

1,000
00 

83 207 83 
207 

    Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. 

12 21275211
2R00 

Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 43,50
000 

194 8 417 

    strany objektu : 14,5*3   43,50
000 
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13 27157111
1R00 

Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 26,09
347 

1 012 26 
407 

    podsyp 13cm : 
0,13*(5*7,5+0,3*2,6+3,08*4,3+2,5*5+5,6*6+5,85*6,6+1,5*4,8+1,1*1,
5+7,35*8,1-1,5*2,6) 

  26,09
347 

    

14 27332131
1R00 

Železobeton základových desek C 16/20 m3 24,08
628 

2 345 56 
482 

    deska žb v=12cm : 
0,12*(5*7,5+0,3*2,6+3,08*4,3+2,5*5+5,6*6+5,85*6,6+1,5*4,8+1,1*1,
5+7,35*8,1-1,5*2,6) 

  24,08
628 

    

15 27335121
5RT1 

Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna m2 99,69
000 

512 51 
041 

    vnitřní : 
0,25*((5+7,5)*2+2*(0,3+2,6)+2*(3,08+4,3)+2*(2,5+5)+2*(5,6+6)+2*(5
,85+6,6)+2*(1,5+4,8)+2*(1,1+1,5)+2*(7,35+8,1)) 

  39,34
000 

    

    obvod : 60,35   60,35
000 

    

16 27336202
1R00 

Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 1,600
00 

27 740 44 
384 

    KARI 150/150/6 : 1,6   1,600
00 

    

17 27435121
5RT1 

Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna m2 9,500
00 

511 4 855 

    Bednění základ. pasů : 9,5   9,500
00 

    

18 27435121
6R00 

Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 9,500
00 

93 879 

    Položka pořadí 17 : 9.50000   9,500
00 

    

19 27435129
2R00 

Odstranění bednění stěn základových pasů m2 99,69
000 

93 9 221 

    Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. 

    Položka pořadí 15 : 99.69000   99,69
000 

    

20 31111213 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm m2 15,75 1 259 19  

   0R00 1PP : 5,25*3   15,75
000 

   829 

21 31111214
0RT3 

Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 40 cm, zalití tvárnic betonem 
C 20/25 

m2 108,1
0000 

1 495 161 
610 

    1PP : 3*(6,25+4+1,5+10,7+14,25+5,75+3,5)-1*0,5-1*0,5-1*0,5-
1*21*0,75-5*2,5 

  108,1
0000 

    

22 31123811
3R00 

Zdivo POROTHERM 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 233,5
8125 

875 204 
384 

    1pp : 2,75*(2,975+1,75+5,5+0,75+3,25+2,5+8,75+1+1,8+2,75)-
0,9*2-1,75*2-1*2 

  78,01
875 

    

    1np : 2,75*(5,5+5,5+2,5+2,5)-3*2*1   38,00
000 

    

    2np : 2,75*(5,5+5,5+2,5+2,5)-4*2*1   36,00
000 

    

    1pdkr : 2,75*(5,5+5,5+2,5+2,5)-3*2*1   38,00
000 

    

    2pdkr : 2,75*(5,5+5,5+2,5+2,5+1,75+1)-4*2*1   43,56
250 

    

23 31123821
3R00 

Zdivo POROTHERM 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm m2 43,93
750 

1 301 57 
163 

    1PP : 3*(8,125+8,625)-1*0,75-1,75*0,75-2,125*2   43,93
750 

    

    8,125*3 :          

24 31123821
5R00 

Zdivo POROTHERM 40 P+D P10 na MVC 5, tl. 400 mm m2 436,4
5750 

1 361 594 
019 

    1NP : 2,75*(15,15+16,15)*2-(0,75*1,5+1*2,41+1,25*1,5)-1,25*1,5*3-
1*0,5-0,75*1,5-1*2,41-1,325*1,5-0,975*1,5-2*2,41-2,25*1,5-
0,875*1,5 

  144,1
2250 

    

    2NP : 2,75*(15,15+16,15)*2-(0,75*1,5+1*2,41+1,25*1,5)-1,25*1,5*3-
2*0,75*1,5+1*2,41-1*1,5 

  159,7
7500 

    

    1pdkr : 0,5*6*2+47,25-(0,75*1,5+1*2,41+1,25*1,5)*2+29,375-
1,25*1,5-1*2,37 

  67,56
000 

    

    2pdkr+štít : 64,5-2*1,25*1+2*1,5*1   65,00
000 
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25 31123832
4R00 

Zdivo POROTHERM 25 AKU Z Profi P20, tl. 250 mm m2 119,9
0000 

1 780 213 
422 

    1NP : 2,75*(3+2,55+2,75+5)   36,57
500 

    

    2NP : 2,75*(3+2,55+2,75+1+5+5)   53,07
500 

    

    1pdkr : 2,75*(1,75+1,75+1+1,5+5)   30,25
000 

    

26 31425921
4R00 

Vložkování komínu Schiedel Unisan***,pata, DN 18cm kus 4,000
00 

6 850 27 
400 

    Položka obsahuje podstavec pro odvod kondenzátu, šamotovou vložku pro dvířka, komínová dvířka, 
větrací mřížku. 

    Položka zahrnuje mechanismus potřebný pro vložkování komínu. 

    Výška paty je 1,0 m. 

27 31425922
4R00 

Vložkování komínu Schiedel Unisan***,střed,DN 18cm m 58,00
000 

2 415 140 
070 

    Položka obsahuje šamotové vložky, spojování spárovacím tmelem, izolační rohože,  šamotovou 
vložku s připojením kouřovodu v úhlu 90° (0,1 kus / 1 m výšky), čelní desku  (0,1 kus / 1 m výšky). 

      

    14,5*4   58,00
000 

    

28 31425923
4R00 

Vyústění komínu Schiedel Unisan*** DN 18 cm kus 4,000
00 

3 245 12 
980 

    Položka obsahuje krycí desku šachty a kónické vyústění s mřížkou. 

29 31425926
4R00 

Komín Schiedel Unisan, Meidingerova hlava, DN 18cm kus 4,000
00 

3 125 12 
500 

    Položka obsahuje krycí desku šachty a kónické vyústění s mřížkou, které je tmeleno spárovacím 
tmelem FM Rapid. 

30 31712104
7RT2 

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad 
nenosný NEP 10 P4,4 124 x 24,9 x 10 cm 

kus 47,00
000 

425 19 
952 

    1PP : 6   6,000
00 

    

    1NP : 10   10,00
000 

    

    2NP : 15   15,00
000 

    

    1pdkr : 13   13,00
000 

    

    2pdk : 3   3,000
00 

    

31 31712104
7RT4 

Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm 15cm, překlad 
nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm 

kus 3,000
00 

595 1 785 

    1PP : 3   3,000
00 

    

    1NP :          

    2NP :          

    1pdkr :          

    2pdkr :          

32 31716813
1R00 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm kus 80,00
000 

339 27 
120 

    1PP : 6+25   31,00
000 

    

    1NP : 14   14,00
000 

    

    2NP : 12   12,00
000 

    

    1pdkr : 14   14,00
000 

    

    2pdkr : 9   9,000
00 

    

33 31716813
2R00 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1500 mm kus 5,000
00 

392 1 958 

    1np : 5   5,000
00 

    

34 31716813
3R00 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 15,00
000 

478 7 163 

    1np : 15   15,00
000 
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35 31716813
4R00 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2000 mm kus 48,00
000 

600 28 
800 

    1pp : 8   8,000
00 

    

    1np : 15   15,00
000 

    

    2np : 15   15,00
000 

    

    1pdkr : 10   10,00
000 

    

36 31716813
6R00 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2500 mm kus 15,00
000 

842 12 
630 

    1pp : 5   5,000
00 

    

    1np : 10   10,00
000 

    

37 31716813
7R00 

Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x2750 mm kus 3,000
00 

904 2 712 

    1pp : 3   3,000
00 

    

38 31716823
1R00 

Překlad POROTHERM VARIO dl. 1250 mm š. 400 mm kus 4,000
00 

3 090 12 
360 

    Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. 
Izolace je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 

    2pdkr : 2   2,000
00 

    

    1NP : 1   1,000
00 

    

    2NP : 1   1,000
00 

    

39 31716823
2R00 

Překlad POROTHERM VARIO dl. 1500 mm š. 400 mm kus 13,00
000 

3 585 46 
605 

    Včetně dodávky překladů, dodávky a uložení tepelné izolace nad tepelně izolačním dílem VARIO. 
Izolace je z pěnového polystyrenu tl. 100 mm. 

    1np : 5   5,000
00 

    

    2np : 5   5,000
00 

    

    1pdkr : 3   3,000
00 

    

40 31732818
9R00 

Překlad Porotherm KP XL, š. 440 mm, délka 5,50 m kus 1,000
00 

11 940 11 
940 

    1pp : 1   1,000
00 

    

41 34224811
4R00 

Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 46,96
500 

587 27 
568 

    1PP : 2,75*(2*0,9+2*0,25+1,88*2+0,3*3)   19,14
000 

    

    kolem komínů : 27,825   27,82
500 

    

42 34224812
0R00 

Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 8,937
50 

596 5 327 

    2pdkr : 2,75*3,25   8,937
50 

    

43 34225502
4RT1 

Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 
mm 

m2 394,6
4375 

500 197 
125 

    1PP : 2,75*(6+3,375+5,5+3,75+1+2,25)-0,8*2*7   48,95
625 

    

    1NP : 
2,75*(3,9+3,9+2+1,7+2,3+3,7+1,55+1,1+2,55+3+3+3,7+2,3+2+2,3)-
1*2*10 

  87,25
000 

    

    2NP : 2,75*(3,7+3+2,5+2,3+1,55+1,15)*4+2,75*3,9-17*1*2   132,9
2500 

    

    1pdkr : 
2,75*(2,3+2+1,75+1,5+2,4+0,6+2,9+2+3,05+2,25+1,7+2*(2,3+1,55+
1,3+2,5+3,7+3))-1*2*14 

  112,6
6250 

    

    2pdkr : 12,85   12,85
000 
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44 34225502
8RT1 

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 
mm 

m2 34,18
750 

645 22 
051 

    1PP : 2,75*(4,25+4,35+2,75+3)-0,9*2*4   32,26
250 

    

    1pdkr : 2,75*0,7   1,925
00 

    

45 41116816
3RT2 

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.290, nosník 3,25-4 m, s Kari sítí KA 
18 drát 4 mm oko 200x200 mm 

m2 14,62
500 

1 724 25 
214 

    1NP : 3,25*1,5*3   14,62
500 

    

46 41116816
5RT2 

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.290, nosník 5,25-6 m, s Kari sítí KA 
18 drát 4 mm oko 200x200 mm 

m2 63,00
000 

1 756 110 
628 

    1NP : 6*2,625*4   63,00
000 

    

47 41116816
7RT2 

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.290,nosník 7,25-8,25m, s Kari sítí 
KA 18 drát 4 mm oko 200x200 mm 

m2 112,5
7500 

1 860 209 
390 

    1NP : 7,5*(3,375+4,875+3,385+3,375)   112,5
7500 

    

48 41132141
4R00 

Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 8,567
33 

2 705 23 
175 

    deska podesty : 9*2,5*1,313*0,29   8,567
33 

    

49 41135110
1R00 

Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 29,54
250 

427 12 
615 

    podesty : 9*1,313*2,5   29,54
250 

    

50 41135110
2R00 

Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 29,54
250 

103 3 043 

    podesty : 9*1,313*2,5   29,54
250 

    

51 41136461
2R00 

Prvek Isokorb ABXT výška 260-300 mm kus 50,95
000 

4 290 218 
576 

    1NP : (4+1,5)*2   11,00
000 

    

    2NP : (4+1,5)*3+4,75   21,25
000 

    

    (4+1,5)*3+2,2   18,70
000 

    

52 41732141
4R00 

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 2,320
00 

2 790 6 473 

    ztužení schodiště po obvodu : 4*0,29*0,25*(5,5+2,5)   2,320
00 

    

53 41735121
5RT3 

Bednění věnců věncovkou Porotherm bez izolantu, věncovka 
Porotherm 7 x 33 x 27,5 cm bez izolantu 

m 346,0
0000 

230 79 
580 

    1PP : 96,5   96,50
000 

    

    1NP : 96,5   96,50
000 

    

    2NP : 91   91,00
000 

    

    podkroví : 62   62,00
000 

    

54 41736122
1R00 

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10216(E) t 0,232
00 

30 670 7 115 

    výztuž věnce schodiště : 2,32*0,1   0,232
00 

    

55 41738812
6R00 

Věnec vnější pro PTH zeď tl. 400, tl.stropu 290 mm m 60,22
500 

617 37 
159 

    1NP : 60,225   60,22
500 

    

56 43032141
4R00 

Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 m3 8,825
22 

3 585 31 
638 

    celkem : 8,07732   8,077
32 

    

    pulus schodiste 1NP : 0,7479   0,747
90 

    

57 43036112
1R00 

Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216(E) t 0,794
27 

39 900 31 
691 

    celkem : 8,07732*0,09   0,726
96 

    

    plus v 1NP : 0,7479*0,09   0,067
31 
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58 43335113
1R00 

Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 79,85
000 

1 105 88 
234 

    s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 

    celkem : 73,08   73,08
000 

    

    plus v 1NP : 6,77   6,770
00 

    

59 43335113
2R00 

Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 79,85
000 

129 10 
301 

    celkem : 73,08   73,08
000 

    

    plus v 1NP : 6,77   6,770
00 
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ZÁVĚR 
 
 V mé práci jsem zpracoval studii realizace hlavních technologických etap, 

technologické předpisy pro zemní práce a stropní konstrukce.  V rámci diplomové 

práce jsem zpracoval kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci, položkový rozpočet, časový plán, 

objektový časový a finanční plán a zařízení staveniště včetně technické zprávy. 

 Časový plán jsem navrhl v programu Microsoft Project, ukazuje návaznosti 

jednotlivých činností, slouží pro plánování zásobování stavby a nasazení 

pracovních stojů. Pomáhá i při nasazení pracovníků, kdy jsou využity pracovní 

čety střídavě na obou úrovních což napomáhá k plynulosti výstavby. Rozpočet 

jsem vytvořil v profesionálním programu BUILDpower. 

 Další části mé práce je výkresová část. Zpracoval jsem výkres situace, který 

jsem dále využil k vytvoření zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu a dvou 

studii provedení. Zařízení staveniště jsem se snažil navrhnout co nejefektivněji 

s ohledem na horší přístupové podmínky. 

 Práci jsem se snažil zpracovat co nejlépe za použití svých nabitých vědomostí 

a dostupných zdrojů tak, aby měla požadovanou technickou úroveň 
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zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.  
Zákon č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci.  
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a zákon, který ho mění 223/2015 Sb. 
Vyhláška 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 
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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