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ABSTRAKT  
Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby hotel 

ve Frýdlantu. Úvod práce obsahuje základní informace o výstavbě objektu. 
Předpokládaný návrh a postup výstavby jsou popsány ve stavebně technologické 
studii. Pro objekt je také zpracován časový a finanční objektový plán, jehož celkové 
náklady byly určeny z programu BuildPower S dle THU. V tomto programu byl také 
zpracován položkový rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu. Podrobný 
časový plán hrubé stavby byl vytvořen v programu Contec. Dále jsou pro hrubou 
stavbu navrženy vhodné stroje, mechanismy a zařízení staveniště.  
V práci se především věnuji návrhu zemních prací, záporového pažení a pilot.  
Pro tyto etapy byl proveden technologický předpis a kontrolní a zkušební plán. 
Technologický předpis byl také vytvořen pro provedení bílé vany v druhém 
podzemním podlaží. Pro bílou vanu je navržen pomocí programu DokaCad 8 systém 
bednění konstrukcí. Řešena je i bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Stavebně technologický projekt, hotel, časový a finanční objektový plán, 

položkový rozpočet, časový plán, zařízení staveniště, zemní práce, záporové pažení, 
piloty, monolitická železobetonová konstrukce, technologický předpis, kontrolní 
a zkušební plán, bílá vana, bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  

ABSTRACT  
This diploma thesis solves the construction technology project of construction 

hotel in Frýdlant. The introduction of the thesis contains basic information about the 
construction of the building. The presumed design and construction process are 
described in a construction-technological study. A time and financial object plan 
is also processed for the object, the total cost of which was determined from the 
software BuildPower S program according to the THU. Also included in this 
software program was an item budget for rough construction. A detailed schedule 
of the construction was created in Contec. In addition, suitable machines, 
mechanisms and site equipment are designed for the rough construction. 
In my work I deal mainly with the design of earthworks, rider bracing and board 
piles. For these stages a technological regulations and a control and test plan were 
implemented. A technological regulation was also created to make a white tank 
on the second basement floor. For the white tank is designed a formwork system with 
sofware DokaCad 8. Health safety and preservation at work are also addressed. 

KEYWORDS  
Construction technology project, hotel, time and financial object plan, item 

budget, schedule of construction, site equipment, earthworks, rider bracing, board 
piles, monolithic reinforced concrete construction, technological regulation, control 
and test plan, white tank, health safety and preservation at work.  
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Úvod 

Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby 

hotelu ve Frýdlantu v Čechách. Tento objekt jsem zvolil z důvodu založení stavby  

ve svahu. Stavební jáma druhého podzemního podlaží je zajištěna pomocí 

záporového pažení a objekt je založen ve dvou úrovních na pilotách. Spodní stavba 

objektu, ve styku se zeminou, je navržena z vodostavebního betonu a druhé 

podzemní podlaží je řešeno systémem tzv. bílé vany. To byl další důvod při výběru 

objektu pro tuto práci. Technologické postupy jednotlivých etap výstavby budou 

popsány ve studii výstavby objektu. 

V diplomové práci se budu zabývat vhodným návrhem postupu provedení 

zemních prací pro založení objektu, záporového pažení, provedení pilot  

a hydroizolačního systému bílé vany druhého podzemního podlaží. Pro tyto návrhy 

budou zpracovány technologické předpisy. Dále pro zemní práce, záporové pažení  

a piloty budou zpracovány kontrolní a zkušební plány.  

Součástí práce bude také položkový rozpočet hrubé stavby objektu, propočet 

stavby podle technicko – hospodářských ukazatelů, časový a finanční plán, časový 

harmonogram hrubé stavby objektu, projekt zařízení staveniště, návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů, posouzení možných dopravních tras a také 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro vybrané technologické etapy. 
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 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:   HOTEL FRÝDLANT                    

Místo stavby:   Mánesova 964, 464 01 Frýdlant 

Katastrální území:  Frýdlant v Čechách 

Čísla pozemků: 2595, 2597, 2598, 2599, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 

2594/4, 2594/5 

Kraj:    Liberecký 

Stavebník:   Antonie Hotels, s.r.o. 

Libřická 715, Praha 9 

IČO: 28237978 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

 ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 – Hotel 

SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO 03 – Sadové úpravy 

SO 04 – Přípojka kanalizace 

SO 05 – Areálová kanalizace 

SO 06 – Areálový vodovod 

SO 07 – Lapač tuků 

SO 08 – Areálový plynovod 

SO 09 – Veřejné osvětlení 

SO 10 – Oplocení 
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 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

  SO 01 – Hotel 

Stavba se nachází ve městě Frýdlant v Libereckém kraji. Poloha pozemku  

je optimální pro vybudování moderního hotelu s plným zázemím, dobrým dopravním 

napojením a výhledem s panoramatem hradu a zámku. Novostavba reaguje na dříve 

realizované stavební objekty v 1. etapě – wellness. 

Budova je rozdělena do tří hlavních podlaží, která jsou vzájemně terasovitě 

posunuta o 7,0 m, kde je 2.NP v severní části částečně vykonzolováno  

nad parkovištěm hotelu. V západní části pod 1.PP se nachází samostatně přístupné 

podlaží. Objekt je modulově rozdělený v podélném směru 8,0x6,0 m a v příčném 

směru 4x7,0 m. Rozměry objektu v 1. NP jsou 48,75x21,65 m. Nosný systém objektu 

je navržený kombinací monolitického sloupového a stěnového systému. Střecha  

je navržená plochá sedlová se sklonem 7 %. 

Fasáda hotelu je převážně navržena imitací pohledového betonu  

a u vykonzolované části 2.NP ze sklocementových desek s vtlačeným vzorem.  

Na fasádu jsou navrženy i barevné desky Fundermax. 

Tvar hotelu kopíruje svažitost terénu pozemku, kdy je využita většina 

pochozích střech hotelových pokojů jako terasy nebo předzahrádky s výhledem. 

Hlavní vstup do hotelu je řešený ze severní strany v úrovni 1.NP. Přes vstupní halu  

je možné po schodišti nebo výtahem vstoupit do ostatních podlaží. Hlavní příjezd  

do areálu je navržený z východní strany z ulice Mánesovy. 

Ubytovací část hotelu je navržena v 1.PP a 2.NP pouze na jižní části. Hotel 

tvoří kapacitu 38 lůžek v 19 pokojích. V 1.NP se nachází vstupní hala, recepce, bar, 

schodiště, konferenční sál a restaurační prostor s terasou.  

  SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 

Příjezd k objektu je umožněn z Mánesovy ulice. Ze západní části bude vjezd  

na parkoviště, které bude přiléhat severně od objektu. Kapacita parkoviště bude  

31 parkovacích stání včetně 2 stání pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu. 
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Chodníky a komunikace pro pěší jsou navrženy v areálu hotelu. Hlavní vstup 

do areálu hotelu bude z Mánesovy ulice ve východní části areálu jižně  

od výjezdu z parkoviště. 

Zpevněné plochy budou mít kryt z betonové dlažby, mimo parkovací stání 

pro osoby se sníženou schopností pohybu, ty budou z vegetační dlažby. Zpevněné 

plochy budou lemovány betonovými obrubami, které budou uloženy do opěry 

z betonu C 12/15. 

  SO 03 – Sadové úpravy 

Návrh vegetačních úprav v okolí nového objektu hotelu řeší využití ploch 

určených k osázení. Na řešeném území je zachována minimální stávající zeleň, jedná 

se kompletně o nově zakládané vegetační prvky. Z hlediska technologie založení 

vegetačních prvků je na řešeném území zakládána zeleň do rostlého terénu a zeleň na 

konstrukci – terasy v úrovni 2.NP. 

  SO 04 – Přípojka kanalizace 

Do stávající kanalizační přípojky jsou napojeny splaškové vody z objektu 

realizovaného v 1. etapě. Kvůli výškovým poměrům je nutné vybudovat novou 

jednotnou kanalizační přípojku. Přípojka bude z potrubí PVC SN8 DN 300 délky  

8 m a bude napojena na veřejnou stoku PVC DN 300 v ulici Mánesova. Napojení 

bude provedeno do šachty na stávající stoce. Přípojka bude vedena v minimálním 

sklonu 2 %. Kanalizační přípojka bude zakončena betonovou revizní šachtou  

DN 1000 s poklopem DN 600 s únosností D 400. 

  SO 05 – Areálová kanalizace 

 Splašková kanalizace 

Vnitřní splašková kanalizace z hotelu bude za prostupem z objektu napojena  

do revizní šachty na areálovou jednotnou kanalizaci, která bude vedena podél 

objektu do nově navržené jednotné kanalizační přípojky. Tato jednotná kanalizace  

je navržena z PVC SN8 DN 300 délky 48 m. Z lapače tuků povede splašková 

kanalizace, která bude napojena do revizní šachty. 

Areálová splašková kanalizace bude provedena z plastového potrubí  

PVC SN 8 dimenze DN 200 délky 6,8 m. Na areálové kanalizaci budou osazeny 
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betonové revizní šachty DN1000 s poklopem DN 600 s únosností D400. Potrubí  

je navrženo minimálně ve sklonu 2 %. 

 Tlaková splašková kanalizace 

Tuková kanalizace z hotelu bude napojena v severní části objektu a odvádí 

odpadní vody znečištěné tukem ven z hotelu. Tuková kanalizace vede do venkovního 

lapáku tuku s pojezdným poklopem s únosností D 400. Za lapačem tuků bude 

osazena revizní šachta pro odběr vzorků. 

Tlaková splašková kanalizace bude provedena z PVC SN8 DN 200 délky  

12,9 m. 

 Dešťová kanalizace čistá 

Odvodnění jižní části hotelu je řešeno 5-ti dešťovými svody. Tyto dešťové 

vody jsou svedeny do kalníkové šachty, odkud jsou odváděny do vsakovací galerie  

o objemu 24 m3. Vsakovací galerie bude odvětrávána nad terén. Z kalníkové šachty 

bude proveden bezpečnostní přepad do šachty jednotné areálové kanalizace.  

Dešťová voda ze severní části objektu bude svedena do retenční nádrže. 

Retenční nádrž, která byla zhotovena v 1. etapě, s objemem 105 m3, je umístěna 

severovýchodně od objektu. 

Dešťová kanalizace je navržena z PVC DN 200 délky 180,6 m. 

 Dešťová kanalizace kontaminovaná 

Dešťové kontaminované vody z parkoviště budou odváděny pomocí 

liniového žlabu s odtokem DN 150, který bude opatřen krycím roštem z litiny  

o celkové délce 55 m. Dešťové vody ze žlabu budou svedeny do ukončené 

kanalizace z předchozí etapy. Ta pokračuje do odlučovače ropných látek. 

Areálová kontaminovaná kanalizace je navržena z PVC SN8 DN 200  

ve spádu minimálně 1 %. 

  SO 06 – Areálový vodovod 

Areálový vodovod bude proveden z plastového vodovodního potrubí HDPE 

90x8,2 mm délky 29,3 m. Areálový vodovod bude zásobovat vodou objekt hotelu  

a bude napojen na již zbudovaný vodovod v 1. etapě. Napojení se nachází 
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severovýchodně od objektu. Vodovod bude přiveden v nezámrzné hloubce v zemi 

k budově hotelu v minimálním sklonu 0,3 % a bude napojen na vnitřní vodovod. 

V objektu bude osazen podružný vodoměr pro měření vody.  

  SO 07 – Lapač tuků 

Tuková kanalizace bude napojena severní části objektu a odvádí vody 

znečištěné tukem ven z hotelu. Tato kanalizace vede do venkovního lapáku tuků 

LIPUMAX NS2 SF400 s pojezdným poklopem D 400. Jedná se o plně průtočný 

koalescenční odlučovač. Za lapačem tuků bude osazena revizní šachta pro odběr 

vzorků. 

 SO 08 – Areálový plynovod 

V ulici Mánesova je veden STL uliční plynovod a k objektu hotelu vede STL 

plynová přípojka napojená na STL plynovod. Potrubí přípojky je ukončeno HUP  

ve sloupku na hranici pozemku objektu. Plynovod bude vedeno v minimálním sklonu 

0,2 %. 

Od HUP povede zemí areálem NTL plynovod PE DN 110 k objektu v délce 

76,2 m. Před objektem hotelu bude v zemi osazen DUP. Dále plynovod  

DN 100 vstoupí do 1.PP hotelu.  

 SO 09 – Veřejné osvětlení 

Veškeré venkovní plochy areálu budou osvětleny venkovním areálovým 

osvětlením. Osvětlení bude napájeno z hlavního rozvaděče objektu. Manuální sepnutí 

jednotlivých úseků bude možné z recepce hotelu.   

 SO 10 – Oplocení 

Oplocení jižní části areálu zahrnuje veškeré oplocení pozemků areálu objektu. 

Součástí objektu oplocení jsou i vstupní branky, vjezdové brány, závory a objekt  

pro skladování nádob na komunální odpad v jihovýchodní části areálu, přístupný  

z Mánesovy ulice. Oplocení bude z plotových dílců s prolisem z ocelového drátu 

v délce 119 m. 
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 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE O HLAVNÍM 

OBJEKTU 

 Základy 

Objekt hotelu je založen kombinací základové desky a pilot ve dvou úrovních 

podlaží. Zatížení podloží je zajištěno pomocí velkoprůměrových pilot. Stavební jáma 

ve 2.PP bude zajištěna po celém obvodu suterénu pomocí záporového pažení. 

Záporové pažení, které bude sloužit jako ztracené bednění, je navržené z profilů IPE 

330 a 360 ve vzdálenostech 2,0 m. Bude osazováno do vrtů průměru 620 mm  

a kotvené v jedné úrovni přes dvojicí skrytých převázek 2xU300 vícepramencovými 

kotvami s injektovaným kořenem. Základová deska jednotné tl. 300 mm nebude 

provázaná s pilotami a bude společně se spodními stěnami vykonávat funkci bílé 

vany, a to vodostavební konstrukci. Pod základové desky bude proveden podkladní 

beton tl. 100 mm třídy C 12/15.  

 Nosné železobetonové konstrukce 

 Konstrukční systém podzemní části 

Konstrukční systém podzemní části je navržen převážně jako monolitický 

železobetonový stěnový systém. Pouze v 1.PP se nachází jediný sloup. Obvodové 

stěny 2.PP jsou navrženy tloušťky 400 a 300 mm. Vnitřní nosné stěny mají tloušťku 

200 mm. Vodorovná konstrukce je nad částí 2.PP a má tloušťku 200 mm. Schodiště 

vedoucí z 2.PP do 1.PP je monolitické z pohledového betonu. Pod suterénem  

je navržen kanál pro potřebné instalace, který je zastropen železobetonovou deskou 

tl. 200 mm. 

Obvodové stěny v 1.PP jsou navrženy v tloušťce 250 mm a na západní straně 

objektu 400 mm. Jediný sloup, ve střední části objektu, má rozměry 400x400 mm. 

Vodorovná konstrukce s tl. 300 mm nad zbylou částí 2.PP obsahuje dva průvlaky 

s rozměry 400x600 mm. Nad zbylé půdorysné ploše jen stropní deska navržena  

v tl. 220 mm. Na stropě 1.PP budou uloženy ocelové trámy na vynesení baru. 

Schodiště vedoucí z 1.PP do 1.NP je navrženo jako monolitické železobetonové. 

V 1.PP je navržen železobetonový instalační kanál, jehož strop bude proveden z PZD 

panelů. Veškeré monolitické železobetonové konstrukce, které budou ve styku  
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se zeminou, jsou navrženy z betonu C 30/37 XC3 s krystalizací. Ostatní konstrukce 

budou z betonu třídy C 30/37 XC1. 

 Konstrukční systém nadzemní části 

Nadzemní část objektu se skládá ze dvou podlaží. Konstrukční systém v 1.NP 

je kombinace stěn a skeletu. Ve 2.NP je systém pouze stěnový. Železobetonové stěny 

v 1.NP jsou navrženy v tl. 200 mm, sloupy jsou průřezu 400x400 mm. Vodorovná 

konstrukce nad částí terasy bude v tl. 220 mm a nad zbytkem dispozice v tl. 250 mm. 

Strop je doplněn obvodovými ztužující trámy. V severní části objektu budou trámové 

konzoly pod deskou šířky 400 mm s proměnlivou výškou od konce konzoly  

300–800 mm. Ty společně se stěnami 2.NP a stejnými trámy stropu nad 2.NP tvoří 

prostorový rám zajišťující únosnost vykonzolované části 2.NP. Schodiště v 1.NP je 

navržené ocelové schodnicové. 

Stěny v 2.NP jsou tloušťky 200 mm. Stropní deska bude monolitická 

železobetonová tl. 250 mm, která je doplněna po obvodě ztužujícími trámy a atikami. 

 Svislé nenosné a dělící konstrukce 

Zdivo v obvodovém plášti v 1.NP je navrženo z tvárnic Porotherm 30 P+D 

tl. 300 mm. Vnitřní svislé konstrukce budou z tvárnic Porotherm 8 P+D tl. 80 mm, 

Porotherm 11,5 P+D tl. 115 mm. Příčky stěn instalačních šachet, restauračního 

zázemí, pokojů a příčky pro instalace ZTI budou provedeny z tvárnic Porotherm  

14 P+D tl. 140 mm. Příčky navržené v sociálním zázemí budou Ytong P4-500 

tl. 50 mm. Obezdění krbů v pokojích ve 2.NP bude z akustických tvárnic Porotherm 

24 AKU tl. 240 mm a tvárnice oddělující kotelnu od skladů z Porotherm 24 P+D  

tl. 240 mm. 

Překlady nad otvory budou provedeny ze standartních systémových 

překladů Porotherm PTH 11,5 a 14,5. Mezi koupelnami a obytnou částí pokojů 

budou nad pásovým otvorem osazeny ocelové překlady 2xUPN 120, které budou 

kotveny do železobetonové konstrukce chemickými kotvami. 

 Střecha 

Zastřešení objektu hotelu je navrženo jako plochá sedlová střecha se 7 % 

sklonem. Nosná část střechy je navržená ze železobetonových vazníků v osové 
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vzdálenosti 6,0 m. Vazníky budou realizovány pouze do 2/3 šířky střechy. Tyto 

vazníky tvoří spolu se stěnami 2.NP a vykonzolovanými trámy v 1.NP prostorový 

rám. Mezi osy vazníků budou vloženy dřevěné konstrukce, které jsou tvořeny  

ze sloupků a trámků v osové vzdálenosti 3,0 m. Na vazníky se osadí dřevěné 

pozednice, na které se v kolmém směru osadí dřevěné trámky. Střešní krytina je 

navržena z TiZn plechu. V 1.PP a 1.NP jsou části střech navrženy jako terasy.  

Na terase v 1.NP bude položena betonová dlažba a terasa v 2.NP bude osazena 

vegetační zeleň. 

 Fasády 

Z největší části je fasáda objektu navržena imitací pohledového betonu. Tato 

fasáda je zajištěna kontaktním zateplovacím systémem Baumit s tepelnou izolací 

z minerální vaty. Krycí vrstva je tvořena tepelně izolační omítkou tl. 10 mm. 

V severní části objektu je fasáda tvořena ze sklocementových desek se vzorem. Jedná 

se o provětrávanou fasádu, kde ocelový rošt zajišťuje nosnou konstrukci fasády. 

Výplně u pásových oken tvoří desky Fundermax v tmavě červeném odstínu, které 

jsou také osazovány na ocelový rošt. Desky Fundermax zároveň oddělují terasy 

pokojů. 

 Povrchové úpravy 

Obklady a podlahy odráží architektonické nároky na kvalitu pohledového 

vjemu hosta. Jsou tedy tvořeny větším spektrem typů. Nášlapná vrstva ve vstupní 

hale a společenských prostorách a v pokojích je navržena dřevěná průmyslová 

mozaika a kamenná dlažba. V chodbě před vstupem do pokojů bude položen 

zátěžový koberec. V úklidových místnostech a v zázemí kuchyně je navržena 

keramická dlažba s protiskluzovým povrchem. V technických místnostech bude 

nášlapnou vrstvu tvořit hlazený beton se vsypem. Schodiště vedoucí do 2.PP bude 

z pohledového betonu. Stupně budou opatřeny protiskluzovým povrchem. Schodiště 

z 1.PP bude obloženo žulovými deskami. 

Obložení v pokojích bude provedeno z dřevěného obkladu. V koupelnách 

jsou navrženy kamenné obklady. V prostorách vinárny bude povrch stěn tvořen 

z cihelných pásků červené barvy. Pohledové betony budou opatřeny průhlednou 
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matnou penetrací. Ostatní stěny, které nemají nároky na pohledový beton, budou 

opatřeny štukovou omítkou s finálním nátěrem. 

 Vnější výplně otvorů 

Navržené okenní konstrukce a prosklené stěny jsou z hliníkových profilů 

s tepelně izolačním trojsklem. Prosklené stěny budou opatřeny bezpečnostním sklem. 

Posuvné prosklené stěny jsou navrženy v bezbariérovém systému HS portál. Jižní 

prosklené stěny budou stíněny pomocí rolet. Všechny rámy výplně otvorů  

jsou navrženy v odstínu stříbrného eloxu. 

 SITUACE STAVBY A POPIS STAVENIŠTĚ 

Pozemek řešeného území je situován v zástavbě rodinných domů na území 

města Frýdlant, jedná se o zahradu starého zahradnictví v mírném svahu s jižní 

expozicí. Dle schváleného územního plánu města Frýdlant je lokalita určena  

k bytové a občanské zástavbě. Přímý vjezd na pozemek je možný odbočením z ulice 

Mánesova. Vstup pro pěší je taktéž veden ulicí Mánesova, kde jsou zřízeny chodníky 

pro pěší. 

Díky velikosti pozemku je možné skladovací plochy a plochy pro staveništní 

buňky zřídit v severní části pozemku pod vybudovaným wellness centrem a v jižní 

části pod navrhovaným objektem.  

 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM 

Pro příjezd ke staveništi bude využit sjezd na východní straně z ulice 

Mánesova, která navazuje na ulici Kodešova a Míru. Následně pak na ulici Žitavskou 

a silnici Libereckou. 

 ZPŮSOB REALIZACE HLAVNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP HLAVNÍHO 

OBJEKTU  

Výstavbu objektu hotelu lze rozdělit do následujících etap: 

1. Zemní práce 

2. Hrubá spodní stavba 
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3. Hrubá vrchní stavba 

4. Zastřešení 

5. Dokončovací práce 

Jednotlivé etapy jsou podrobněji rozepsány ve studii realizace 

technologických etap stavebního objektu. 

 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN VÝSTAVBY 

Stavba je rozdělena do 10 stavebních objektů, které jsou oceněny dle THU 

z rozpočtového programu BuildPower S v příloze č. 3 – Propočet stavby dle THU. 

Rozpočet celé stavby činí 87 453 162 Kč bez DPH. Tento rozpočet je součástí práce 

jako příloha č. 1 – Časový a finanční plán stavby – objektový.  

Rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu objektu SO 01 je řešen 

v příloze č. 4 – Položkový rozpočet pro hrubou stavbu a podrobný časový plán  

pro hrubou stavbu v příloze č. 2 – Podrobný časový plán pro hrubou stavbu objektu 

Předpokládaná doba výstavby objektu hotelu je 84 týdnů. 
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 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:   HOTEL FRÝDLANT                    

Místo stavby:   Mánesova 964, 464 01 Frýdlant 

Katastrální území:  Frýdlant v Čechách 

Čísla pozemků: 2595, 2597, 2598, 2599, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 

2594/4, 2594/5 

Kraj:    Liberecký 

Stavebník:   Antonie Hotels, s.r.o. 

Libřická 715, Praha 9 

IČO: 28237978 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

Podrobnosti:   Obestavěný prostor: 10 462 m3 

Zastavěná plocha: 1 425 m2  

Počet podlaží:  2 podzemní podlaží, 2 nadzemní 

podlaží 

Výškové poměry: 0,000 = 322,10 m n.m. Bpv = 

1.NP 

 ČLENĚNÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 01 – Hotel 

SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy 

SO 03 – Sadové úpravy 

SO 04 – Přípojka kanalizace 

SO 05 – Areálová kanalizace 



 

29 
 

SO 06 – Areálový vodovod 

SO 07 – Lapač tuků 

SO 08 – Areálový plynovod 

SO 09 – Veřejné osvětlení 

SO 10 – Oplocení 

 PRŮZKUM LOKALITY 

Stavební pozemek se nachází v severní části Frýdlantu v Čechách, v k.ú. 

Frýdlant v Čechách na p.č. 259, 2597, 2598, 2599, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 2594/4, 

2594/5. Území leží severně od lužického a krkonošsko – jizerského masivu. Lokalita 

je v mírném svahu s hlavním jižním spádem. Nadmořská výška klesá od severu k 

jihu. Na severní části staveniště se pohybuje cca 321-322 m n.m. a na jižní části  

cca 319 – 320 m n.m.  

Přítoky hladiny podzemní vody, dále HPV, nebyly při sondáži v prostředí 

ověřeny. Není zde zastižena žádná vodonosná jílovitá poloha. Důvodem může být 

změna odtokových poměrů při zakládání předchozího objektu wellness centra  

na daném pozemku, kde nebyla zjištěna HPV do úrovně 6 m pod povrchem,  

kam až bylo hloubeno. Při návrhu spodní stavby bude uvažováno pouze se zvýšenou 

zemní vlhkostí.  

Dle radonového průzkumu byl zjištěn nízký radonový index pozemku, proto 

není třeba přijímat žádná specifická opatření proti pronikání radonu z podloží. 

Nicméně všechny konstrukce ve styku se zeminou jsou navrženy z betonu pevnostní 

třídy C 30/37 s krystalizační přísadou H krystal mix, která předchází použití 

materiálu pro radonové opatření.  

Daný pozemek leží dle klimatických podmínek v regionu se symbolem  

MT 3 a označením mírně teplý, vlhký, nížinný. Průměrné roční teploty činí  

7,5 – 8,5 °C a roční úhrn srážek je 700-900 mm. Dle mapy sněhových oblastí  

se lokalita nachází v oblasti I s charakteristickou hodnotou sk=0,7 kPa. 

 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Stavební parcela je situována v zastavěném území města Frýdlant,  

kde se v současné době nacházejí zahrádky. Dle schváleného územního plánu města 

Frýdlant je lokalita určena k bytové a občanské zástavbě. Přímý vjezd na pozemek  
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je možný z ulice Mánesova. Vstup pro pěší je taktéž veden ulicí Mánesova, kde jsou 

zřízeny chodníky pro pěší. Díky velikosti pozemku je možné skladovací plochy  

a plochy pro staveništní buňky zřídit v severní části pozemku pod vybudovaným 

wellness centrem nebo v jižní části pod navrhovaným objektem. Celé staveniště bude 

ohraničeno mobilním oplocením výšky 2,0 m. U dvou vjezdů bude část plotu 

odnímatelná, na kterém bude pověšena informační cedule se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám a platné stavební povolení. Před výjezdem z objektu budou 

umístěny plochy čistících zón. Na jižní a východní straně od objektu bude provedena 

dočasná staveništní komunikace z recyklovaných cihel a štěrku. Na staveništi budou 

určená místa pro buňky stavbyvedoucího, pracovníky a hygienické zázemí. 

V prostoru staveniště nejsou žádné chráněné území nebo objekty. Pod staveništěm, 

na jižní části, se nachází ochranné pásmo železniční tratě. Na staveništi se budou 

dodržovat ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. 

 HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ ETAPY STAVBY 

 Zemní práce 

 Převzetí staveniště 

Stavebník, nebo jím zvolený zástupce, předá staveniště hlavnímu zhotoviteli 

stavby objektu hotelu. Bude předané platné stavební povolení, kompletní schválená 

projektová dokumentace hlavní výškové, polohopisné geodetické body a zaměření  

a vytyčení stávajících inženýrských sítí. Staveniště bude zajištěné mobilním 

oplocením. Poté technický dozor stavebníka předá pracoviště subdodavateli zemních 

prací. O všem bude proveden řádný zápis do stavebního deníku. 

 Pracovní podmínky 

Zemní práce budou prováděny dle souladu s projektovou dokumentací  

za příznivých pracovních podmínek a nesnížené viditelnosti. Při práci za vysokých 

dešťových srážek je nutné dbát zřetel na rozbahnění zeminy. Všichni pracovníci 

budou proškoleni s pracovním postupem zemních prací a v rámci BOZP. 

Pracovní doba bude od pondělí do soboty. V pracovních dnech od 7:00  

do 18:00 a od 9:00 do 17:00 mimo pracovní dny. Je uvažováno s polední přestávkou 

v délce 0,5 hod. 
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Při určování dob pracovní činnosti jsou respektovány termíny státních svátků. 

 Návrh pracovní čety 

Profese     Počet 

– Obsluha rypadla    1 

– Řidič nákladního automobilu  3 

– Obsluha rypadlo-nakladače  1 

– Obsluha autojeřábu   1 

– Geodet     1 

– Asistent geodeta    1 

– Vazač     2 

– Tesař     2 

– Pomocný pracovník    3 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámeni s pracovními postupy a předpisy. Pracovníci budou opatření požadovanou 

kvalifikací a proškolením v rámci BOZP. Dále budou kontrolováni v oblasti 

používání osobních ochranných pomůcek. Na prováděné zemní práce bude dohlížet 

stavbyvedoucí. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál 
Množství v rostlém 

stavu [m3] 

Množství v nakypřeném 

stavu [m3] 

Ornice – staveniště 298,6 343,39 

Ornice – odvoz 917,7 – 298,6 = 619,1 711,97 

Zemina třídy 

těžitelnosti 3 - 

nezapažená 

2632,84 3159,4 

Zemina třídy 

těžitelnosti 4 - 

zapažená 

1207,92 1449,5 

Tabulka 1: Výkaz výměr – zemních prací  
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 Pracovní postup 

Zemní práce započnou sejmutím ornice v tloušťce 60 cm, která vychází 

z provedeného inženýrsko-geologického průzkumu. Skrývka bude prováděna pomocí 

pásového rypadla, které bude vytěženou zeminu nakládat na nákladní automobil. 

Jedna část ornice bude odvážena na skládku do nedaleké obce Větrov. Druhá pak 

bude přesunuta jižně od staveniště na pozemek stavebníka. Po provedení skrývky 

ornice proběhne vytyčení stavebního objektu a stávajících inženýrských sítí, které 

budou řádně označeny.  

Pomocí rypadla bude vyhloubena stavební jáma pro úroveň založení 1.PP. 

Vytěžená zemina bude odvážena nákladními automobily na určenou skládku.  

V průběhu výkopových prací se budou výkopy zabezpečovat ochranným zábradlím 

proti pádu osob z výšky nebo do hloubky. Výkopové práce budou souběžně 

prováděny s pracemi pro záporové pažení stavební jámy 2.PP.  

Po vyhloubení stavební jámy pro 1.PP bude realizován výkop a osazení 

zápor. Po jejich osazení bude vyhloubena stavební jáma do 2. úrovně,  

která je potřebná pro pracovní rovinu ke zhotovení zemních kotev. 

Další fáze výkopu bude prováděna po předepsané době předepnutí kotev  

na požadovanou sílu. Dojde k výkopu na dno stavební jámy 2.PP pro pracovní rovinu 

ke zhotovení pilot. Práce budou prováděny rypadlem, které vytěženou zeminu bude 

nakládat do velkoobjemového kontejneru. Ten za pomocí autojeřábu bude nakládán 

na korbu nákladního automobilu a odvážen na skládku. Všechny pracovní stroje 

budou přenášeny do stavební jámy autojeřábem, který je dimenzován  

na požadovanou únosnost.  

Po realizaci pilot dojde k výkopu na úroveň podkladních betonů podle 

projektové dokumentace. Současně se zemními pracemi bude provedena přípojka 

kanalizace, areálová kanalizace a areálový plynovod. 

 Hlavní stroje a mechanismy 

– 1 x Rypadlo Caterpillar 320F 

– 3 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341 

– 3 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.391 s nástavbou řetězového nosičem 

(využit při výkopu ve stavební jámě 2.PP) 
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– 1 x Rypadlo-nakladač Caterpillar 444F2 

– 1 x Autojeřáb Liebherr LTM 1500-8.1 

– 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

– 1 x Totální stanice Viva TS12 P 

– 2 x Benzínová motorová pila Stihl MS 181 

– 1 x Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

– 1 x Vrtná souprava Soilmec SM 21 

 Jakost a kontrola kvality 

 Výstupní kontrola 

Při výstupní kontrole bude zjišťována shoda provedených prací s projektovou 

dokumentací, dodržení výškových úrovní zemních prací, rozměry, svahování, 

zabezpečení výkopů a zhutnění zásypů. Dále se kontroluje kvalita základové spáry, 

její únosnost, ochrana a čistota.  

 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s veškerými pracovními postupy  

a proškoleni v rámci BOZP a s možnými riziky na staveništi. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné přilby, reflexní vesty, 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a pracovní rukavice. Na staveništi bude  

pro případ nouze vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. 

Stavební stroje budou v řádném technickém stavu a při jejich provozu bude 

používáno zvukových i vizuálních signálů. Pojezdy strojů budou v dostatečné 

vzdálenosti od hran výkopů, aby se předešlo k jejich případnému sesuvu. 

Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, budou zajištěny pomocí 

zábradlí výšky minimálně 1,1 m a umístěné minimálně 1,5 m od hrany výkopu. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 
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I. Požadavky na zajištění staveniště 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

− Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

– Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

II. Příprava před zahájením zemních prací 

III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VI. Svahování výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

− 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. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu  

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

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

zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Časová rozvaha 

Dle harmonogramu je doba provádění zemních prací stanovena na 101 dní. 

Práce budou probíhat od března do června roku 2018. 

 Hrubá spodní stavba 

 Záporové pažení a piloty 

 Převzetí pracoviště 

Technický dozor stavebníka spolu se stavbyvedoucím předá subdodavateli 

záporového pažení a pilot pracoviště ve stanoveném termínu dle časového plánu. 

Práce na záporovém pažení budou probíhat současně se zemními pracemi. Pracoviště 

bude předáno po provedení výkopů v úrovni 1.PP. Před převzetím budou 

zkontrolovány výkopové práce podle projektové dokumentace. Včetně výškové 

úrovně výkopů, jejich rovinnost a rozměry. O převzetí pracoviště se sepíše zápis  

do stavebního deníku. 

 Pracovní podmínky 

Práce na záporovém pažení a pilotáži budou prováděny dle souladu 

s projektovou dokumentací za příznivých pracovních podmínek a nesnížené 

viditelnosti. Při práci nesmí rychlost větru přesáhnout 11 m/s a viditelnost klesnout 

pod 30 m. Teplota nesmí klesnout pod +5 °C a přesáhnout +30 °C. Všichni 

pracovníci budou proškoleni s pracovním postupem zemních prací a v rámci BOZP. 

Pracovní doba bude od pondělí do soboty. V pracovních dnech od 7:00  

do 18:00 a od 9:00 do 17:00 mimo pracovní dny. Je uvažováno s polední přestávkou 

v délce 0,5 hod. 

Při určování dob pracovní činnosti jsou respektovány termíny státních svátků. 
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 Návrh pracovní čety 

Profese     Počet 

– Obsluha vrtné soupravy   2 

– Řidič nákladního automobilu  2 

– Obsluha rypadlo-nakladače  1 

– Obsluha autojeřábu   1 

– Řidič autodomíchávače   3 

– Obsluha čerpadla    2 

– Betonář     2 

– Geodet     1 

– Asistent geodeta    1 

– Vazač břemen    2 

– Tesař     2 

– Pomocný pracovník    3 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámeni s pracovními postupy a předpisy. Pracovníci budou opatření požadovanou 

kvalifikací a proškolením v rámci BOZP. Dále budou kontrolováni v oblasti 

používání osobních ochranných pomůcek. Na prováděné zemní práce bude dohlížet 

stavbyvedoucí. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Zemní kotvy 

Ozn. 
Průměr 

vrtu 
[mm] 

Pracovní 
rovina 

[m n.m.] 

Úroveň 
vrtu 
[m 

n.m.] 

Sklon 
vrtu 
[°] 

Výztuž 
vrtu 
[–] 

Délka 
kotev 
[m] 

Délka 
kořene 

[m] 

Předp. 
síla 

[kN] 

Počet 
[ks] 

K1-
K4 

13
3 

316,50 316,80 

30
 

4x
 Y

17
70

 

10
,0

 

4,
5 

36
0 

4 

K5 316,30 316,60 1 

K6-
K12 

316,50 316,80 7 

K13 316,30 316,60 1 

K14-
K20 

316,50 316,80 7 

Tabulka 2: Výkaz výměr zemních kotev 
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Zápory 

Ozn. 
Průměr 

vrtu 
[mm] 

Horní 
hrana 
zápor 

[m n.m.] 

Úroveň 
betonu 

[m n.m.] 

Výztuž 
zápory 

[–] 

Délka 
zápory 

[m] 

Počet 
[ks] 

Z1-Z7 

62
0 

31
8,

15
 

314,34 IPE 330 6,0 7 

Z8 314,34 IPE 330 6,5 1 

Z9-Z10 313,64 IPE 360 6,5 2 

Z11 314,34 IPE 330 6,5 1 

Z12-Z22 314,34 IPE 330 6,0 11 

Z23 314,34 IPE 330 6,5 1 

Z24-Z25 313,64 IPE 360 6,5 2 

Z26 314,34 IPE 330 6,5 1 

Z27-Z38 314,34 IPE 330 6,5 12 

Tabulka 3: Výkaz výměr zápor 

Převázka 

Materiál Délka profilu [mm] Počet 
[ks] 

Převázka U 300 1900 40 

Tabulka 4: Výkaz výměr převázky 

Pažení 

Materiál Tloušťka [mm] Množství 
[m2] 

Výdřeva 100 283,35 

Tabulka 5: Výkaz výměr pažení 

Piloty 

Ozn. Průměr piloty [mm] 
Úroveň hlavy piloty 

[m n.m.] 
Délka piloty [m] 

1 620 -7,660 11,00 

2 900 -7,660 13,00 

3 900 -7,660 14,00 

4 900 -7,660 14,00 

5 900 -8,360 14,50 

6 750 -7,660 11,00 

7 750 -7,660 12,00 
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8 620 -7,660 11,00 

9 620 -8,360 5,00 

10 620 -8,360 7,50 

11 620 -7,660 11,00 

12 900 -4,020 18,00 

13 750 -4,020 13,00 

14 620 -4,020 9,50 

15 750 -4,020 12,50 

16 750 -4,020 12,00 

17 620 -4,020 7,50 

18 620 -5,470 10,00 

19 620 -5,470 9,00 

20 620 -5,470 10,00 

21 620 -5,470 5,50 

22 620 -4,020 9,50 

Tabulka 6: Výkaz výměr pilot 

 Pracovní postup 

Po vyhloubení stavební jámy pro 1.PP se provede vyvrtání a osazení zápor, 

které bude sloužit k zajištění stavební jámy pro 2.PP. Vrty budou zajištěny vrtnou 

soupravou, která provede vrty pro zápory. Budou realizovány všechny zápory, kromě 

zápor Z16 a Z17, které se zhotoví po uzavření stavební jámy pro pracovní rovinu 

k provedení zemních kotev. Během výkopu budou průběžně osazovat pažiny  

za příruby ocelových zápor, které budou klínovány minimálně dvěma klíny  

na pažnici.  

Zemní kotvy pro záporové pažení se budou provádět po výkopu 2. úrovně 

stavební jámy 2.PP. Vrtná souprava sjede do stavební jámy po zhotovené rampě.  

Pro zhotovení zemních kotev na východní části stavební jámy bude nutné nájezd 

sejmout. Po injektáži kotev budou na kotvy osazeny skryté převázky, které budou 

zakotvené k ocelovým záporám. Vrtná souprava po provedení zemních kotev bude 

přenesena z jámy pomocí autojeřábu.  

Piloty se budou realizovat ve dvou cyklech. Nejdříve se vrtná souprava,  

po výkopu stavení jámy 2.PP, pomocí autojeřábu přesune do jámy. Doprava 

betonové směsi bude zajištěna autočerpadlem. Po provedení předepsaných pilot  

na úrovni 2.PP se vrtná souprava přesune na úroveň 1.PP, kde se zhotoví zbytek pilot 
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pro založení stavby. Tyto piloty je možno betonovat pomocí autodomíchávače 

s rukávem. 

 Hlavní stroje a mechanismy 

– 1 x Autojeřáb Liebherr LTM 1500-8.1 

– 1 x Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

– 1 x Vrtná souprava Soilmec SM 21 

– 1 x Tahač Volvo FM 13 s podvalníkem Goldhofer STZ 

– 1 x Rypadlo-nakladač Caterpillar 444F2 

– 2 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341 

– 3 x Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

– 1 x Autočerpadlo Schwing S 43 SX 

– 1 x Dodávka Fiat Ducato 

– 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

– 1 x Totální stanice Viva TS12 P 

– 2 x Benzínová motorová pila Stihl MS 181 

– 1 x Svařovací zařízení TransTig 1750 Puls 

– 1 x Uhlová bruska Makita GA7020 

 Kontrola a jakost 

Výstupní kontrola 

Při výstupní kontrole bude zjišťována shoda provedených prací s projektovou 

dokumentací. Kontrolují se osové vzdálenosti jednotlivých zápor a zemních kotev, 

jejích svislost, rovinnost a kompletnost. U zemních kotev kontrolujeme požadovanou 

předpínací sílu. Dále kontrolujeme vzdálenosti prostoru mezi pažením a budoucí 

svislou konstrukcí. 

U pilot také kontrolujeme osovou vzdálenost, počet a kompletnost podle 

projektové dokumentace. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s veškerými pracovními postupy  

a proškoleni v rámci BOZP a s možnými riziky na staveništi. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné přilby, reflexní vesty, 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a pracovní rukavice. Na staveništi bude  
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pro případ nouze vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. 

Stavební stroje budou v řádném technickém stavu a při jejich provozu bude 

používáno zvukových i vizuálních signálů. Pojezdy strojů budou v dostatečné 

vzdálenosti od hran výkopů, aby se předešlo jejich případnému sesuvu. 

Výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, budou zajištěny pomocí 

zábradlí výšky minimálně 1,1 m a umístěné minimálně 1,5 m od hrany výkopu. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

– Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

II. Stroje pro zemní práce 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

– Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
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III. Zajištění výkopových prací 

IV. Provádění výkopových prací 

V. Zajištění stability stěn výkopů 

VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

IX. Betonářské práce a práce související 

− 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. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu  

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Časová rozvaha 

Dle harmonogramu je doba provádění záporového pažení a pilot stanovena  

na 86 dní. Práce budou probíhat od března do června roku 2018. 

 Základy 

 Převzetí pracoviště 

Pracoviště převezme od čety provádějící zemních prací a záporového pažení, 

za účasti technického dozoru stavebníka vedoucí čety zhotovitele základových 
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konstrukcí. Součástí převzetí staveniště bude předání projektové dokumentace, 

zakresleny skladové plochy, polohy všech dotčených inženýrských sítí, včetně 

výškového a polohového zaměření stavby provedené oprávněnou osobou.  

Před převzetím budou zkontrolovány dosud provedené práce, jejich kompletnost  

a správnost dle projektové dokumentace.  Součástí předání a převzetí staveniště bude 

řádný zápis do stavebního deníku a protokol o převzetí staveniště. 

 Pracovní podmínky 

Základové konstrukce budou prováděny dle souladu projektové dokumentace 

za příznivých pracovních podmínek a za nesnížené viditelnosti. Všichni pracovníci 

budou proškolení s postupem prováděné práce a v rámci BOZP. Teplota min. +5 °C, 

max. +30 °C. Betonářské práce musí být prováděny v souladu s projektem. Při práci 

je třeba dát pozor na rozbahnění zeminy, promrznutí zeminy a jiné změny pracovní 

plochy, které by nepříznivě ovlivnily betonáž. 

Pracovní doba bude od pondělí do soboty. V pracovních dnech od 7:00  

do 18:00 a od 9:00 do 17:00 mimo pracovní dny. Je uvažováno s polední přestávkou 

v délce 0,5 hod. 

Při určování dob pracovní činnosti jsou respektovány termíny státních svátků. 

 Návrh pracovní čety 

Profese     Počet 

– Obsluha věžového jeřábu   1 

– Řidič autodomíchávače   5 

– Obsluha čerpadla    2 

– Betonář     5 

– Železář     6 

– Geodet     1 

– Asistent geodeta    1 

– Vazač břemen    2 

– Tesař     8 

– Pomocný pracovník    9 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámeni s pracovními postupy a předpisy. Pracovníci budou opatření požadovanou 
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kvalifikací a proškolením v rámci BOZP. Dále budou kontrolováni v oblasti 

používání osobních ochranných pomůcek. Na prováděné zemní práce bude dohlížet 

stavbyvedoucí. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál M.J. Množství 

Podkladní beton C 12/15, 2.PP m3 29,58 

Podkladní beton C 12/15, 1.PP m3 77,29 

ŽB základová deska, beton C 30/37 XC3 s krystalizací H 

krystal mix, 2.PP 
m3 87,96 

ŽB základová deska, beton C 30/37 XC3 s krystalizací H 

krystal mix, 1.PP 
m3 243,74 

Bednění stěn základových desek, 2.PP m2 145,79 

Bednění stěn základových desek, 1.PP m2 181,59 

Výztuž základ. desek, ocel 10505 R t 40,49 

Kari síť ø 5, oko 100/100 t 1,12 

Těsnící plech bílé vany m 194 

ŽB základový pas, beton C 30/37 XC3 s krystalizací H 

krystal mix 
m3 4,65 

Bednění základ. pasu m2 28,07 

Výztuž základ. pasu t 0,47 

ŽB základová zeď, beton C 30/37 XC3 s krystalizací H 

krystal mix, 2.PP 
m3 6,94 

ŽB základová zeď, beton C 30/37 XC3 s krystalizací H 

krystal mix, 1.PP 
m3 26,38 

Výztuž základ. zdí, ocel 10505 R t 3,99 

Bednění stěn základových zdí, 2.PP m2 16,41 

Bednění stěn základových zdí, 1.PP m2 116,94 

Tabulka 7: Výkaz výměr základů 

 Pracovní postup 

Objekt je částečně založen na kombinaci základové desky a pilot, které spolu 

nejsou provázány. Veškeré konstrukce ve styku se zeminou jsou navrženy 
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z vodostavebního betonu pevnostní třídy C 30/37 s krystalizací H krystal mix. 

Suterén 2.PP je navržen v systému bílé vany, o kterém je vypracovaný technologický 

předpis. Pod všemi základovými konstrukcemi bude provedena nejdříve vrstva 

podkladního betonu C 12/15 o tloušťce 100 mm, jako ochrana základové spáry. 

Jelikož je objekt navržen se dvěma podzemními podlažími, suterén 2.PP  

jen částečně, bude se základová deska provádět ve dvou výškových úrovních. 

Nejdříve budou provedeny základové práce na sníženém 2.PP,  

kde na podkladní beton bude provedena základová deska. Na tuto základovou desku 

budou zhotoveny základové zdi výšky 0,6 m. Toto snížení bude sloužit  

jako instalační kanál pro 2.PP. Poté bude zhotovena základová deska pro 2.PP, která 

bude navazovat na základové zdi sníženého 2.PP. Ve styku základové desky 

s navazující svislou konstrukcí budou osazeny těsnící plechy pro hydroizolační 

vlastnosti bílé vany. Zakrytí instalačního kanálu bude provedeno železobetonovou 

monolitickou konstrukcí z betonu pevnostní třídy C 30/37 XC3.  

V úrovni 1.PP se nachází tři šachty a jeden instalační kanál. Pro provedení 

těchto konstrukcí budeme postupovat obdobně jako v případě sníženého 2.PP. 

Základová deska v úrovni 1.PP se bude provádět až po zhotovení svislých 

železobetonových konstrukcí v 2.PP. Zakrytí instalačního kanálu v 1.PP je navrženo 

z prefabrikovaných PZD panelů. Tloušťka základové desky je jednotná,  

a to 300 mm.  

Materiál pro zhotovení základových konstrukcí bude dopravován na místo 

provádění pomocí věžového jeřábu. Vázání výztuže bude řešeno dle statických 

výkresů projektové dokumentace. Bednění bude řádně zakotveno a opatřeno 

odbedňovacím přípravkem. Po kontrole správného uložení výztuže a provedeného 

bednění dojde k betonáži. Čerstvá betonová směs bude dopravována na místo 

betonáže pomocí čerpadel nebo za pomoci věžového jeřábu s bádií z maximální 

výšky 1,5 m. Během ukládání betonové směsi bude beton řádně hutněn pomocí 

ponorného vibrátoru a hlazen vibračními lištami. Beton bude dostatečně ošetřován  

a bude kontrolována teplota ovzduší, která nesmí překročit rozmezí +5 °C až +30 °C. 

K odbednění konstrukcí může dojít po třech dnech od betonáže. Jelikož  

je na základové konstrukce použitá krystalizační přísada do betonu H krystal mix, 

nemusíme aplikovat asfaltové pásy proti radonovému a hydroizolačnímu opatření. 
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 Hlavní stroje a mechanismy 

– 1 x Vežový jeřáb Liebherr 81K.1 

– 1 x Tahač Volvo FM 13 s podvalníkem Goldhofer STZ 

– 5 x Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

– 1 x Autočerpadlo Schwing S 43 SX 

– 1 x Nákladní automobil Scania G 480 s hydraulickou rukou 

– 1 x Dodávka Fiat Ducato 

– 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

– 1 x Totální stanice Viva TS12 P 

– 3 x Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 600 SET 

– 1 x Svařovací zařízení TransTig 1750 Puls 

– 3 x Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E 

– 1 x Stříhačka betonářské oceli CX 20 – Sima 

– 3 x Aku přímočará pila Makita DJV181RTJ 

– 3 x Uhlová bruska Makita GA7020 

 Jakost a kontrola kvality 

Výstupní kontrola 

Kontrola shodnosti provedených konstrukcí s projektovou dokumentací. 

Kontrola rovinnosti, svislosti, rozměrů. Polohová mezní odchylka základových 

konstrukcí nesmí být větší než ± 25 mm a maximální odchylka horní hrany 

základové desky max. ± 20 mm od projektované výšky. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví  

Všichni pracovníci musí být seznámeni s veškerými pracovními postupy  

a proškoleni v rámci BOZP a s možnými riziky na staveništi. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné přilby, reflexní vesty, 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a pracovní rukavice. Na staveništi bude  

pro případ nouze vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. 

Při betonáži a práci na bednění budou používány lávky a plošiny k tomu 

určené, ke kterým bude zajištěn bezpečný přístup. Žebříky budou řádně zakotvené. 

Při vázání výztuže budou dodržovány předepsané technologické postupy. 
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Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

– Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

– Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3 Odbedňování 

IX. 5 Práce železářské 

XI. Montážní práce 
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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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

XI. Školení zaměstnanců 

− Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu  

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Časová rozvaha 

Dle harmonogramu je doba provádění základových konstrukcí v 2.PP 

stanovena na 14 dní v měsíci červen. Základové konstrukce v 1.PP jsou stanoveny  

na 62 dní v měsíci červenec a srpen. 

 Svislé nosné betonové konstrukce 

 Převzetí pracoviště 
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Převzetí pracoviště je řešené v předchozím bodu u převzetí pracoviště  

pro subdodavatele monolitických základových konstrukcí. Subdodavatel bude 

zhotovovat kompletní železobetonové konstrukce hrubé stavby objektu. 

 Pracovní podmínky 

Svislé konstrukce budou prováděny dle souladu projektové dokumentace  

za příznivých pracovních podmínek a za nesnížené viditelnosti. Práce budou 

přerušeny za snížené viditelnosti pod 30 metrů, velkých přívalových dešťových 

srážek a v případě rychlosti větru nad 11 m/s. Všichni pracovníci budou proškolení  

s postupem prováděné práce a v rámci BOZP. Teplota se musí pohybovat v rozmezí 

min. +5 °C, max. +30 °C. Betonářské práce musí být prováděny v souladu  

s projektem. 

Pracovní doba bude od pondělí do soboty. V pracovních dnech od 7:00  

do 18:00 a od 9:00 do 17:00 mimo pracovní dny. Je uvažováno s polední přestávkou 

v délce 0,5 hod. 

Při určování dob pracovní činnosti jsou respektovány termíny státních svátků. 

 Návrh pracovní čety 

Profese     Počet 

– Obsluha věžového jeřábu   1 

– Řidič autodomíchávače   5 

– Obsluha čerpadla    2 

– Betonář     6 

– Železář     8 

– Geodet     1 

– Asistent geodeta    1 

– Vazač břemen    2 

– Tesař     8 

– Pomocný pracovník    6 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámeni s pracovními postupy a předpisy. Pracovníci budou opatření požadovanou 

kvalifikací a proškolením v rámci BOZP. Dále budou kontrolováni v oblasti 
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používání osobních ochranných pomůcek. Na prováděné svislé nosné betonové 

konstrukce bude dohlížet stavbyvedoucí. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál M.J. Množství 

ŽB svislých konstrukcí C 30/37 XC3 s krystalizací H 

krystal mix, 2.PP 
m3 94,87 

ŽB svislých konstrukcí C 30/37 XC3 s krystalizací H 

krystal mix, 1.PP 
m3 59,60 

ŽB svislých konstrukcí C 30/37 XC1, 2.PP m3 11,82 

ŽB svislých konstrukcí C 30/37 XC1, 1.PP m3 122,00 

Systémové bednění DOKA, jednostranné, 2.PP m2 266,07 

Systémové bednění DOKA, oboustranné, 2.PP m2 134,96 

Systémové bednění DOKA, oboustranné, 1.PP m2 1308,30 

Výztuž svislých kcí, ocel 10505 R t 34,59 

ŽB sloupů C 30/37 XC1, 1.PP m3 0,53 

Systémové bednění sloupů DOKA, 1.PP m2 5,36 

Výztuž sloupů, ocel 10505 R t 0,053 

Tabulka 8: Výkaz výměr svislých železobetonových konstrukcí spodní stavby 

 Pracovní postup 

Nosný systém hrubé spodní stavby objektu je navržen převážně  

jako monolitický železobetonový, stěnový systém. V 1.PP se nachází pouze jeden 

sloup. Svislé železobetonové nosné konstrukce v 2.PP jsou navrženy se základovou 

deskou v systému bílé vany. Postup provedení bílé vany je řešen v této práci 

v kapitole č. 7 – Technologický předpis pro provedení bílé vany – 2.PP. Veškeré 

železobetonové konstrukce ve styku se zeminou jsou navrženy z betonu pevnostní 

třídy C 30/37 XC3 s krystalizační přísadou H krystal mix.  

V 2.PP budeme při vázání výztuže současně provádět zateplení suterénu 

pomocí lepení teplené izolace XPS k pažinám záporového pažení a osazování 

křížových těsnících profilů. Pro provedení svislých železobetonových stěn ve 2.PP 

bude využito jednostranného systémového bednění DOKA. Záporové pažení bude 

využito jako ztracené bednění.  
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Pro vnitřní svislé konstrukce ve 2.PP a veškeré svislé konstrukce v 1.PP bude 

použito oboustranného systémového bednění DOKA. Nejdříve bude vyvázána 

výztuž dle statických výkresu projektové dokumentace. Po dokončení armování  

a její kontrole bude zkompletováno systémové bednění připojením jedné strany 

k druhé. Bednění musí být opatřeno odbedňovacím nástřikem. Ukládání betonové 

směsi bude probíhat pomocí autočerpadel nebo pomocí věžového jeřábu s bádií 

z maximální výšky 1,5 m. Odbednění svislých konstrukcí může proběhnout po třech 

dnech od betonáže. 

Doprava materiálu k pracovnímu místu bude zajištěna pomocí věžového 

jeřábu. 

 Hlavní stroje a mechanismy 

– 1 x Vežový jeřáb Liebherr 81K.1 

– 5 x Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

– 1 x Autočerpadlo Schwing S 43 SX 

– 1 x Nákladní automobil Scania G 480 s hydraulickou rukou 

– 1 x Dodávka Fiat Ducato 

– 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

– 1 x Totální stanice Viva TS12 P 

– 3 x Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 600 SET 

– 1 x Svařovací zařízení TransTig 1750 Puls 

– 1 x Stříhačka betonářské oceli CX 20 – Sima 

– 3 x Aku přímočará pila Makita DJV181RTJ 

– 3 x Uhlová bruska Makita GA7020 

 Jakost a kontrola kvality 

Výstupní kontrola 

Kontrola shodnosti provedených konstrukcí s projektovou dokumentací. 

Kontrola rovinnosti, svislosti, rozměrů. Maximální mezní odchylka svislých 

konstrukcí je ± 15 mm nebo 1/400*h. Na staveništi bude kontrolována předepsaná 

pevnost betonu, která bude pomocí odebraných zkušebních těles kontrolována  

i ve zkušebních laboratořích. Dále bude kontrolován celkový vzhled provedených 

konstrukcí.  
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 Bezpečnost a ochrana zdraví  

Všichni pracovníci musí být seznámeni s veškerými pracovními postupy  

a proškoleni v rámci BOZP a s možnými riziky na staveništi. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné přilby, reflexní vesty, 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a pracovní rukavice. Na staveništi bude  

pro případ nouze vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. 

Při betonáži a práci na bednění budou používány lávky a plošiny k tomu 

určené, ke kterým bude zajištěn bezpečný přístup. Žebříky budou řádně zakotvené. 

Při vázání výztuže budou dodržovány předepsané technologické postupy. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

– Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 



 

52 
 

– Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3 Odbedňování 

IX. 5 Práce železářské 

XI. Montážní práce 

− 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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

XI. Školení zaměstnanců 

− Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu  

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

zdraví při práci 
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− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Časová rozvaha 

Dle harmonogramu je doba provádění svislých nosných betonových 

konstrukcí stanovena na 87 dní. Práce budou probíhat od července do října roku 

2018. 

 Vodorovné konstrukce 

 Převzetí pracoviště 

Vodorovné železobetonové konstrukce bude zhotovovat subdodavatel 

monolitické hrubé stavby. Proto bude převzetí pracoviště zahrnuto v rámci převzetí 

pracoviště základových konstrukcí. 

 Pracovní podmínky 

Viz bod 5.2.3.2 

 Návrh pracovní čety 

Profese     Počet 

– Obsluha věžového jeřábu   1 

– Řidič autodomíchávače   5 

– Obsluha čerpadla    2 

– Betonář     6 

– Železář     8 

– Geodet     1 

– Asistent geodeta    1 

– Vazač břemen    2 

– Tesař     8 

– Pomocný pracovník    6 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámeni s pracovními postupy a předpisy. Pracovníci budou opatření požadovanou 



 

54 
 

kvalifikací a proškolením v rámci BOZP. Dále budou kontrolováni v oblasti 

používání osobních ochranných pomůcek. Na prováděné vodorovné nosné betonové 

konstrukce bude dohlížet stavbyvedoucí. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

 
Materiál M.J. Množství 

PZD panely 31/10 209x29x10 ks 66 

PZD panely 47/10 239x29x10 ks 102 

ŽB vodorovných konstrukcí C 30/37 XC1, 2.PP m3 26,93 

ŽB vodorovných konstrukcí C 30/37 XC1, 1.PP m3 227,62 

Systémové bednění stropů, 2.PP m2 176,21 

Systémové bednění stropů, 1.PP m2 1160,04 

Výztuž vodorovných kcí, ocel 10505 R t 35,64 

Kari síť ø 5, oko 100/100 t 3,75 

ŽB nosníků C 30/37 XC1, 1.PP m3 6,59 

Systémové bednění nosníků, 1.PP m2 38,43 

Výztuž nosníků, ocel 10505 R t 0,99 

Profil HEB 200, S235, 1.PP t 1,52 

ŽB schodiště C 30/37, XC1, 2.PP m3 2,43 

Systémové bednění schodišť, 2.PP m2 15,36 

ŽB schodiště C 30/37, XC1, 1.PP m3 9,33 

Systémové bednění schodišť, 1.PP m2 29,59 

Výztuž schodišť, ocel 10505 R t 1,06 

Zvukoizolační prvek Egcosal S m 4,49 

Zvukoizolační prvek Egcosal TD ks 2 

Zvukoizolační prvek Schöck Tronsole AZ ks 8 

Tabulka 9: Výkaz výměr vodorovných konstrukcí spodní stavby 

 Pracovní postup 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky 

z betonu pevnostní třídy C 30/37 XC1. Zastropení instalačního kanálu v 1.PP  

je pomocí prefabrikovaných PZD panelů, které budou dopravovány na místo uložení 



 

55 
 

věžovým jeřábem. Schodiště v 2.PP a 1.PP je monolitické železobetonové. Do stěn 

schodišťových ramen budou uloženy akustické boxy k zamezení akustického zvuku 

do ostatních navazujících konstrukcí.  

Při realizaci monolitických stropů bude postupovat nejdříve tvorbou 

systémového bednění, které bude opatřeno odbedňovacím prostředkem. Na bednění 

bude vyvazována výztuž dle statických výkresů projektové dokumentace. Výztuž 

bude opatřena nutnými distančními prvky, které zajistí potřebné krytí. Po kontrole 

kompletnosti a správnosti výztuže a prostupů stropů bude následovat betonáž. 

Betonáž vodorovných konstrukcí zajistí autočerpadlo. Ukládání betonu je možné 

z maximální výšky 1,5 m. Uložený beton bude hutněn a vibrován pomocí vibračních 

lišt. Částečné odbednění vodorovných konstrukcí je možné po dosažení  

70% pevnosti betonu, při kterém zůstanou podpěrné stojky. K úplnému odbednění 

dojde po dosažení plné pevnosti, a to po 28 dnech.  

 Hlavní stroje a mechanismy 

– 1 x Vežový jeřáb Liebherr 81K.1 

– 5 x Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

– 1 x Autočerpadlo Schwing S 43 SX 

– 1 x Nákladní automobil Scania G 480 s hydraulickou rukou 

– 1 x Dodávka Fiat Ducato 

– 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

– 1 x Totální stanice Viva TS12 P 

– 3 x Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 600 SET 

– 1 x Svařovací zařízení TransTig 1750 Puls 

– 1 x Stříhačka betonářské oceli CX 20 – Sima 

– 3 x Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E 

– 3 x Aku přímočará pila Makita DJV181RTJ 

– 3 x Uhlová bruska Makita GA7020 

 Jakost a kontrola kvality 

Výstupní kontrola 

Kontrola shodnosti provedených konstrukcí s projektovou dokumentací. 

Kontrola rovinnosti, svislosti a rozměrů. Maximální mezní odchylka ± 5 mm na 2 m. 

Na staveništi bude kontrolována předepsaná pevnost betonu, která bude pomocí 
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odebraných zkušebních těles kontrolována i ve zkušebních laboratořích. Dále bude 

kontrolován celkový vzhled provedených konstrukcí. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví  

Všichni pracovníci musí být seznámeni s veškerými pracovními postupy  

a proškoleni v rámci BOZP a s možnými riziky na staveništi. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné přilby, reflexní vesty, 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a pracovní rukavice. Při práci ve výškách 

budou pracovníci opatřeni bezpečnostními popruhy. Bude kontrolováno zajištění 

žebříků a zabezpečení zábradlím v rámci bednění stropů. Na staveništi bude  

pro případ nouze vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. 

Při betonáži a práci na bednění budou používány lávky a plošiny k tomu 

určené, ke kterým bude zajištěn bezpečný přístup. Při vázání výztuže budou 

dodržovány předepsané technologické postupy. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

 II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

– Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

IX. Vibrátory 
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XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

a ukončení práce 

XV. Přeprava strojů 

– Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

IX. Betonářské práce a práce související 

IX.1 Bednění 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

IX.3 Odbedňování 

IX. 5 Práce železářské 

XI. Montážní práce 

− 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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

III. Používání žebříků 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

XI. Školení zaměstnanců 

− Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu  

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 



 

58 
 

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

zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Časová rozvaha 

Dle harmonogramu je doba provádění vodorovných nosných betonových 

konstrukcí spodní hrubé stavby stanovena na 91 dní. Práce budou probíhat od září  

do listopadu roku 2018. 

 Svislé zděné konstrukce 

 Převzetí pracoviště 

Subdodavatel zděných konstrukcí za přítomnosti stavbyvedoucího, 

technického dozoru stavebníka a vedoucího čety železobetonových konstrukcí 

převezme pracoviště po kompletním odbednění vodorovných konstrukcí. Bude 

zkontrolována kompletnost a správnost provedených vodorovných konstrukcí. 

Součástí převzetí pracoviště bude předání projektové dokumentace. Stavební plocha 

musí být uklizená a zbavená všech hrubých nečistot. Předání se zapíše do stavebního 

deníku. 

 Pracovní podmínky 

Zděné konstrukce budou prováděny dle souladu projektové dokumentace  

za příznivých pracovních podmínek. Práce budou probíhat jen za příznivého počasí, 

teploty v rozmezí +5 °C až +30 °C. Palety s cihlami budou přikryty igelitovou fólií, 

které je budou chránit před vnějšími vlivy. Všichni pracovníci budou proškolení  

s postupem prováděné práce a v rámci BOZP.  

Pracovní doba bude od pondělí do soboty. V pracovních dnech od 7:00  

do 18:00 a od 9:00 do 17:00 mimo pracovní dny. Je uvažováno s polední přestávkou 

v délce 0,5 hod. 

Při určování dob pracovní činnosti jsou respektovány termíny státních svátků. 
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 Návrh pracovní čety 

 
Profese     Počet 

– Obsluha věžového jeřábu   1 

– Zedník     3 

– Vazač břemen    2 

– Pomocný pracovník    2 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámeni s pracovními postupy a předpisy. Pracovníci budou opatření požadovanou 

kvalifikací a proškolením v rámci BOZP. Dále budou kontrolováni v oblasti 

používání osobních ochranných pomůcek. Na prováděné zděné konstrukce bude 

dohlížet stavbyvedoucí. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál M.J. Množství 

Zdivo Porotherm 17,5 P+D P8, MVC 5 m2 13,95 

Zdivo Porotherm 24 P+D P10, MVC 5 m2 31,60 

Příčky Porotherm 8 P+D, MVC 5 m2 5,93 

Příčky Porotherm 11,5 P+D, MVC 5 m2 60,55 

Příčky Porotherm 14 P+D, MVC 5 m2 325,59 

Příčky Ytong tl. 50 mm m2 38,29 

Překlad Porotherm plochý, 115x71x1250 mm ks 1 

Překlad Porotherm plochý, 145x71x1000 mm ks 14 

Překlad Porotherm plochý, 145x71x1250 mm ks 13 

Překlad Porotherm plochý, 145x71x1500 mm ks 1 

Překlad nenosný Ytong NEP 7,5 ks 8 

Tabulka 10: Výkaz výměr zděných konstrukcí spodní stavby 

 Pracovní postup 

Vyzdívání bude probíhat v návaznosti na odbednění stropu v 2.PP a 1.PP. 

Zdivo se bude vždy zakládat na čistou a uklizenou vodorovnou konstrukci  

do zakládací malty o minimální tloušťce 10 mm. Zdění tvárnic se nejprve začne 

v rozích a postupně se pokračuje dle napnutého provázku. Protilehlé strany se změří 
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a zkontrolují dle projektové dokumentace. Dále bude provedeno zdění do první 

výšky, 1,5 m. Poté pomocí lešení dojde k vyzdění zbývající výšky. Zdivo se pokládá 

podle technologického postupu výrobce. Pro Porotherm je nejlépe cihly přeplátovat  

o jednu polovinu a pokládat na 12 mm tlustou vrstvu malty. Při tom je zapotřebí 

dodržovat, aby se rozdílné výšky ve zdivu postupně vyrovnávaly. Je samozřejmé 

vynechávat mezery na okna a dveře dle přiložené výkresové dokumentace.  

Nad otvory budou uloženy příslušné překlady do maltového lóže, které budou 

zajištěny vázacím drátem proti překlopení. 

 Hlavní stroje a mechanismy 

– 1 x Vežový jeřáb Liebherr 81K.1 

– 1 x Stavební míchačka Belle-Altrad 165L 

 Jakost a kontrola kvality 

Výstupní kontrola 

Kontrola shodnosti provedených konstrukcí s projektovou dokumentací. 

Kontrola rovinnosti, svislosti a rozměry otvorů. Maximální mezní odchylka ± 10 mm 

na 1 m. Dále bude kontrolována tloušťka spáry a vazba zdiva.  

 Bezpečnost a ochrana zdraví  

Všichni pracovníci musí být seznámeni s veškerými pracovními postupy  

a proškoleni v rámci BOZP a s možnými riziky na staveništi. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné přilby, reflexní vesty, 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a pracovní rukavice. Na staveništi bude  

pro případ nouze vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
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 II. Zařízení pro rozvod energie 

– Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

a ukončení práce 

– Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

  X. Zednické práce 

XI. Montážní práce 

− 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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 VII. Dočasné stavební konstrukce 

XI. Školení zaměstnanců 

− Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu  

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

zdraví při práci 
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− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Časová rozvaha 

Dle harmonogramu je doba provádění zděných konstrukcí v 2.PP stanovena 

na 2 dny, v říjnu 2018. Zděné konstrukce prováděné v 1.PP budou probíhat v lednu 

2019 a jsou stanovené na dobu 5 dní. 

 Hrubá vrchní stavba 

Práce na hrubé vrchní stavbě budou zajišťovat stejní subdodavatelé hrubé 

spodní stavby, proto body svislých železobetonových konstrukcí, vodorovných 

železobetonových konstrukcí a svislých zděných konstrukcí budou se spodní stavbou 

totožné. Lišit se budou pouze ve výkazu výměr a časové rozvaze. Hrubá vrchní 

stavba obsahuje zhotovení 1.NP a 2.NP. Strop 2.NP bude také obsahovat realizaci 

nadvlaků, které budou sloužit k provedení zastřešení objektu. Schodiště do 2.NP  

je navrženo ocelové schodnicové. 

 Svislé nosné betonové konstrukce 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál M.J. Množství 

ŽB svislých konstrukcí C 30/37 XC1, 1.NP m3 57,41 

ŽB svislých konstrukcí C 30/37 XC1, 2.NP m3 140,82 

Systémové bednění DOKA, oboustranné, 1.NP m2 667,69 

Systémové bednění DOKA, oboustranné, 1.PP m2 1596,75 

Výztuž svislých kcí, ocel 10505 R t 23,79 

ŽB sloupů C 30/37 XC1, 1.NP m3 7,20 

Systémové bednění sloupů DOKA, 1.PP m2 71,97 

Výztuž sloupů, ocel 10505 R t 0,72 

Tabulka 11: Výkaz výměr svislých železobetonových konstrukcí horní stavby 

 Časová rozvaha 
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Dle harmonogramu je doba provádění svislých nosných betonových 

konstrukcí vrchní hrubé stavby stanovena na 92 dní. Práce budou probíhat  

od prosince roku 2018 do března roku 2019. 

 Vodorovné nosné konstrukce 

Vykonzolované nosníky v 1.NP tvoří s nadvlaky ve 2.NP a svislými nosnými 

konstrukcemi ucelený prostorový rám. Nosníky je nutné celkově odbednit  

až po splnění maximální pevnosti betonu, a to po 28 dnech. Nadvlaky také slouží  

ke zhotovení zastřešení objektu.  

Nosná konstrukce schodiště v 2.NP je navržena jako ocelová. Ocelová 

schodnice bude tvořena z plechu tl. 10 mm, který bude svařen. Schodnice budou 

ukotveny do nosných železobetonových stěn pomocí patních plechů a výztuh. 

Ocelové schodnice budou vynášet železobetonové mezipodesty tl. 150 mm. 

Jednotlivé stupně budou osazeny na ocelové výztuhy, na které se následně přivaří 

vynášecí deska stupně, která je tvořena plechem šířky 270 mm. Samotné stupně jsou 

navrženy z umělého kamene. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál M.J. Množství 

ŽB vodorovných konstrukcí C 30/37 XC1, 1.NP m3 259,11 

ŽB vodorovných konstrukcí C 30/37 XC1, 2.NP m3 214,51 

Systémové bednění stropů, 1.NP m2 1193,32 

Systémové bednění stropů, 1.PP m2 1117,03 

Výztuž vodorovných kcí, ocel 10505 R t 66,31 

Kari síť ø 5, oko 100/100 t 5,82 

ŽB nosníků C 30/37 XC1, 1.NP m3 20,64 

Systémové bednění nosníků, 1.NP m2 126,18 

Výztuž nosníků, ocel 10505 R t 3,1 

ŽB nadvlaky C 30/37 XC1, 2.NP m3 38,04 

Systémové bednění nadvlaků, 2.NP m2 124,75 

Výztuž nadvlaků, ocel 10505 R t 5,71 

Ocelové schodiště, schodnice 180x10 mm t 0,43 

Ocelové schodiště, schodnice 100x10 mm t 0,25 
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Ocelové schodiště, stupně 270x20 mm t 1,61 

Ocelové schodiště, podstupnice 100x15 mm t 0,82 

Tabulka 12: Výkaz výměr vodorovných konstrukcí horní stavby 

 Časová rozvaha 

Dle harmonogramu je doba provádění vodorovných nosných betonových 

konstrukcí vrchní hrubé stavby stanovena na 117 dní. Práce budou probíhat  

od prosince roku 2018 do dubna roku 2019. 

 Svislé zděné konstrukce 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál M.J. Množství 

Zdivo Porotherm 17,5 P+D P8, MVC 5 m2 20,36 

Zdivo Porotherm 24 P+D P10, MVC 5 m2 11,93 

Zdivo Porotherm 30 P+D P10, MVC 5 m2 65,66 

Zdivo Porotherm 25 AKU Z Profi P20 m2 11,24 

Příčky Porotherm 8 P+D, MVC 5 m2 7,99 

Příčky Porotherm 11,5 P+D, MVC 5 m2 122,08 

Příčky Porotherm 14 P+D, MVC 5 m2 522,34 

Překlad Porotherm plochý, 115x71x1000 mm ks 7 

Překlad Porotherm plochý, 115x71x1250 mm ks 2 

Překlad Porotherm plochý, 115x71x2500 mm ks 1 

Překlad Porotherm plochý, 145x71x1000 mm ks 12 

Překlad Porotherm plochý, 145x71x1250 mm ks 15 

Překlad Porotherm plochý, 145x71x1500 mm ks 1 

Překlad Porotherm plochý, 145x71x2000 mm ks 3 

Tabulka 13: Výkaz výměr zděných konstrukcí horní stavby 

 Časová rozvaha 

Dle harmonogramu je doba provádění zděných konstrukcí v 1.NP stanovena 

na 8 dní, v březnu 2019. Zděné konstrukce prováděné v 2.NP budou probíhat 

v květnu 2019 a jsou stanovené na dobu 5 dní. 
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 Zastřešení 

 Převzetí pracoviště 

Technický dozor stavebníka se stavbyvedoucím a za přítomnosti vedoucího 

čety monolitických konstrukcí předá pracoviště subdodavateli pro zhotovení 

zastřešení. Při převzetí musí být dokončeny veškeré práce na vodorovné nosné 

konstrukci v 2.NP. Dále musí být vyzděna instalační nástavba střechy. Podklad  

pro zhotovení zastřešení musí být vyzrálý, čistý a vyklizený. Zkontroluje  

se kompletnost a správnost všech prostupů ve stropní konstrukci. Součástí převzetí 

pracoviště bude předání projektové dokumentace, výškové a polohopisné zaměření 

stavby odpovědnou osobou. O převzetí se provede protokol a řádný zápis  

do stavebního deníku. 

 Pracovní podmínky 

Práce na zhotovení zastřešení objektu budou prováděny dle souladu 

projektové dokumentace za příznivých pracovních podmínek. Práce budou přerušeny 

za silného deště, snížené viditelnosti pod 30 m, nebo pokud rychlost větru překročí 

11 m/s. Veškeré materiály pro provedení zastřešení budou chráněny před vnějšími 

vlivy. Dřevo bude uložené na zpevněné a odvodněné ploše. Izolace bude kryta 

plastovou fólií, uložena na pracovišti nebo případně v uzamykatelných skladech. 

Všichni pracovníci budou proškolení s postupem prováděné práce a v rámci BOZP.  

Pracovní doba bude od pondělí do soboty. V pracovních dnech od 7:00  

do 18:00 a od 9:00 do 17:00 mimo pracovní dny. Je uvažováno s polední přestávkou 

v délce 0,5 hod. 

Při určování dob pracovní činnosti jsou respektovány termíny státních svátků. 

 Návrh pracovní čety 

Profese     Počet 

– Obsluha věžového jeřábu   1 

– Vazač břemen    2 

– Tesař     5 

– Izolatér     6 

– Klempíř     6 
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– Pomocný pracovník    4 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámeni s pracovními postupy a předpisy. Pracovníci budou opatření požadovanou 

kvalifikací a proškolením v rámci BOZP. Dále budou kontrolováni v oblasti 

používání osobních ochranných pomůcek. Na prováděné zastřešení objektu bude 

dohlížet stavbyvedoucí. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál M.J. Množství 

Sloupek, dřevo C22, 120x120 mm, dl.200 mm m3 0,09 (27 ks) 

Sloupek, dřevo C22, 120x120 mm, dl.300 mm m3 0,1 (24 ks) 

Sloupek, dřevo C22, 120x120 mm, dl.350 mm m3 0,01 (1 ks) 

Sloupek, dřevo C22, 120x120 mm, dl.450 mm m3 0,14 (22 ks) 

Sloupek, dřevo C22, 120x120 mm, dl.500 mm m3 0,02 (3 ks) 

Sloupek, dřevo C22, 120x120 mm, dl.550 mm m3 0,01 (1 ks) 

Sloupek, dřevo C22, 120x120 mm, dl.650 mm m3 0,05 (8 ks) 

Pozednice, dřevo C22, 160x100 mm, dl.2,1 m m3 0,13 (2 ks) 

Pozednice, dřevo C22, 160x100 mm, dl.3,0 m m3 0,58 (13 ks) 

Pozednice, dřevo C22, 160x100 mm, dl.4,2 m m3 0,13 (2 ks) 

Pozednice, dřevo C22, 160x100 mm, dl.6,9 m m3 1,99 (18 ks) 

Trámek, dřevo C22, 120x180 mm, dl.2,1 m m3 0,05 (1 ks) 

Trámek, dřevo C22, 120x180 mm, dl.2,35 m m3 0,1 (2 ks) 

Trámek, dřevo C22, 120x180 mm, dl.3,85 m m3 0,50 (6 ks) 

Trámek, dřevo C22, 120x180 mm, dl.4,2 m m3 0,18 (2 ks) 

Trámek, dřevo C22, 120x180 mm, dl.4,8 m m3 0,10 (1 ks) 

Trámek, dřevo C22, 120x180 mm, dl.6,9 m m3 2,23 (15 ks) 

Trámek, dřevo C22, 120x180 mm, dl.7,05 m m3 0,1 (1 ks) 

Vlašská krokev, dřevo C22, 100x140 mm, dl.2,45 m m3 0,34 (10 ks) 

Vlašská krokev, dřevo C22, 100x140 mm, dl.2,75 m m3 0,08 (2 ks) 

Vlašská krokev, dřevo C22, 100x140 mm, dl.3,35 m m3 0,05 (1 ks) 

Vlašská krokev, dřevo C22, 100x140 mm, dl.5,8 m m3 0,24 (3 ks) 

Vlašská krokev, dřevo C22, 100x140 mm, dl.6,0 m m3 10,5 (125 ks) 

Parotěsná zábrana DÖRKEN - DELTA REFLEX m2 612,67 
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Tepelná izolace z minerální vaty ISOVER P m2 1309,98 

Pojistná fólie DÖRKEN – DELTA TRELA m2 740,19 

Hydroizolační fólie ALKORPLAN 35177 m2 298,47 

OSB desky, tl. 18 mm m2 1302,59 

Krytina titanzinek Rheinzink tl. 0,7 mm m2 699,49 

Tabulka 14: Výkaz výměr zastřešení 

 Pracovní postup 

Zastřešení objektu v 2.NP je navrženo jako plochá sedlová střecha se 7 % 

sklonem. Nosná konstrukce střechy je tvořena ze železobetonových nadvlaků 

v osové vzdálenosti 6,0 m, které jsou jen do 2/3 šířky vodorovné konstrukce. 

V prostoru mezi nadvlaky bude vytvořen krov. Krov je navržen z jehličnatého dřeva 

C22 jakostní třídy I. Dřevo bude opatřeno třemi impregnačními nátěry. Krov  

je tvořený dřevěnými sloupky a trámy v osové vzdálenosti 3,0 m  

od železobetonových nadvlaků. Na vazníky se osadí pozednice, na které  

se v kolmém směru osedlají vlašské krokve. Na vlašské krokve se provede záklop 

z OSB desek, který bude opatřen parotěsnou zábranou Delta Reflex. Zateplení  

je navrženo z tepelné izolace Isover P položených ve dvou vrstvách celkové tloušťky 

240 mm. Na teplenou izolaci se provede další záklop z OSB desek. Na tyto desky 

bude položena pojistná fólie Delta Trela a u zaatikových žlabů bude také položena 

hydroizolační vrstva fólie Alkorplan, která bude vytažena 600 mm nad střechu. 

Oplechování střechy je navrženo z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 

V 1.PP a 1.NP jsou části střech tvořeny terasami, na kterých je navržena 

betonová dlažba. Část terasy v 1.NP je tvořena ze zelené střechy, kdy krajní pás  

při ukončení terasy bude nahrazen kačírkem. 

 Hlavní stroje a mechanismy 

– 1 x Vežový jeřáb Liebherr 81K.1 

– 1 x Nákladní automobil Scania G 480 s hydraulickou rukou 

– 1 x Tahač Volvo FM 13 s podvalníkem Goldhofer STZ 

– 1 x Dodávka Fiat Ducato 

– 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

– 1 x Totální stanice Viva TS12 P 
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– 3 x Aku přímočará pila Makita DJV181RTJ 

 Jakost a kontrola kvality 

Výstupní kontrola 

Kontrola shodnosti provedených konstrukcí s projektovou dokumentací. 

Kontrola předepsaného sklonu, celistvosti a kompletnosti střešních konstrukcí. 

Kontrola provedení spojů krytiny a stability konstrukce v příčném i podélném směru. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s veškerými pracovními postupy  

a proškoleni v rámci BOZP a s možnými riziky na staveništi. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné přilby, reflexní vesty, 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a pracovní rukavice. Na staveništi bude  

pro případ nouze vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

– Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

a ukončení práce 

– Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
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XI. Montážní práce 

XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

− 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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

VI. Práce na střeše 

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

XI. Školení zaměstnanců 

− Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu  

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Časová rozvaha 
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Dle harmonogramu je doba provádění zastřešení stanovena na 35 dní. Práce 

budou probíhat od dubna do května roku 2019. 

 Dokončovací práce 

 Převzetí pracoviště 

Subdodavatelé jednotlivých dokončovacích prací převezmou  

od stavbyvedoucího s technickým dozorem stavebníka pracoviště po sobě navazující 

technologických procesů. Při jednotlivých převzetích budou kontrolovány nutné 

dokončené předchozí práce a jejich shodnost s projektovou dokumentací. Dále bude 

předána projektová dokumentace pro konkrétní dokončovací práce. Pracoviště bude 

uklizené, neprašné a zbavené nečistot. O jednotlivých převzetích pracoviště bude 

sepsán protokol a zápis do stavebního deníku. 

 Pracovní podmínky 

Dokončovací práce objektu budou prováděny dle souladu projektové 

dokumentace za příznivých pracovních podmínek. Materiál bude bezpečně uložen 

před nepříznivými klimatickými vlivy na odvodněných skládkách  

nebo v uzamykatelných skladech. Všichni pracovníci budou proškolení s postupem 

prováděné práce a v rámci BOZP.  

Pracovní doba bude od pondělí do soboty. V pracovních dnech od 7:00  

do 18:00 a od 9:00 do 17:00 mimo pracovní dny. Je uvažováno s polední přestávkou 

v délce 0,5 hod. 

Při určování dob pracovní činnosti jsou respektovány termíny státních svátků. 

 Návrh pracovní čety 

Profese     Počet 

– Instalatér     5 

– Izolatér     8 

– Klempíř     5 

– Pracovník vzduchotechniky  4 

– Pracovník měření a regulace  3 

– Elektrikář     4 
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– Podlahář     8 

– Obkladač     8 

– Zámečník     5 

– Malíř     8 

– Montér SDK     6 

– Montér výtahů    4 

– Pomocný pracovník    10 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámeni s pracovními postupy a předpisy. Pracovníci budou opatření požadovanou 

kvalifikací a proškolením v rámci BOZP. Dále budou kontrolováni v oblasti 

používání osobních ochranných pomůcek. Na prováděné dokončovací práce objektu 

bude dohlížet stavbyvedoucí. 

 Výkaz výměr hlavních materiálů 

Materiál M.J. Množství 

Mazanina beton prostý C 16/20  m3 125,69 

Štuková omítka, vnitřní stropy m2 57,15 

Jádrová omítka, vnitřní stěny m2 1861,02 

Štuková omítka, vnitřní stěny m2 1743,16 

Zateplovací systém Baumit,  Isover TF Profi tl. 140 mm m2 586,0 

Zateplovací systém Baumit,  Isover TF Profi tl. 220 mm m2 661,0 

Isover Fassil tl. 140 mm m2 456,36 

Deska EPS 150 S m3 210,52 

Deska EPS Rigifloor 5000, 1000x500x20 m2 13,55 

Deska EPS Rigifloor 5000, 1000x500x30 m2 1672,19 

Deska EPS Rigifloor 5000, 1000x500x40 m2 443,39 

Deska EPS Rigifloor 5000, 1000x500x20 m2 13,55 

Ethafoam protihluková izolace tl.5 mm m2 4957,98 

Separační PE fólie  m2 2449,06 

Fólie Fatrafol 808 tl. 2,5 mm m2 724,17 

Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1362,27 

Akustický podhled rastrový 600/600, tl.35 mm m2 153,86 

Akustický SDK podhled hladký m2 233,20 
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Obložení stěn, panely dýhované m2 532,81 

Malby, 2x nátěr m2 3501,74 

Tabulka 15: Výkaz výměr dokončovacích prací 

 Pracovní postup 

Během prací na zastřešení objektu se začnou osazovat výplně otvorů. Vnější 

výplně otvorů, prosklené stěny a okna jsou navrženy z tenkých hliníkových profilů. 

Osazování bude probíhat podle technologického postupu výrobce. Budou zde také 

probíhat práce pro veškeré vnitřní instalace. Jedná se o vnitřní vodovod, kanalizaci, 

plynovod, vzduchotechnika, elektromontáže, montáž sdělovací a zabezpečovací 

techniky, montáž výtahu a měření a regulace. 

Stropy budou opatřeny štukovou omítkou nebo akustickým sádrokartonovým 

podhledem zavěšeným na nosný rošt z CW profilů. SDK podhledy jsou navrženy 

v chodbách, sociálních zařízeních, restauraci a v konferenčním sálu. V pokojích  

na jižní straně objektu jsou navrženy pohledové stropy, které budou natřeny 

průhledným penetračním nátěrem. Omítky budou nanášeny strojní omítačkou. 

Proběhne omítnutí nejdříve stropu, poté stěn.  

Stěny budou opatřeny štukovou a jádrovou omítkou, na které bude proveden 

finální nátěr nebo obklad. Takto omítnuté stěny budou provedené pouze tam,  

kde není navržen požadavek na pohledový železobeton. Pohledový železobeton bude 

opatřen průhledným matným penetračním nátěrem. V koupelnách a sociálních 

zařízeních budou stěny opatřeny obklady. Na vyzrálou jádrovou omítku bude 

proveden hydroizolační nátěr, na který bude naneseno lepidlo a obklad. Části pokojů 

budou opatřeny dřevěným obkladem, který bude proveden na nosný rošt. Ostatní 

povrchy budou opatřeny otěruvzdorným nátěrem ve dvou vrstvách.  

U podlah se bude na železobetonovou konstrukci pokládat kročejová izolace 

Ethafoam tl. 10 mm, na kterou se bude osazovat tepelná izolace EPS 150 S nebo EPS 

Rigifloor 5000. Tato izolace se opatří separační PE fólií. Na fólii bude provedena 

vyztužená roznášecí betonová mazanina, která bude dilatována od všech 

prostupujících konstrukcí. Po požadovaném uzrání betonové mazaniny dojde 

k pokládání nášlapné vrstvy.  
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Výtahová šachta bude dilatována od svislých konstrukcí akustickou izolací 

Isover N tl. 40 mm a od vodorovných konstrukcí antivibrační deskou Sylomer V 25. 

Fasáda je z větší části řešena kontaktním zateplovacím systémem Baumit 

s vloženou minerální izolací ISOVER TF Profi. Desky izolace se lepí na podklad 

s vazbou a na sraz. Na desky bude nanášeno lepidlo, kterým bude opatřeno 

minimálně 60 % plochy desky. Izolace je také kotvena hmoždinkami v počtu  

cca 6 ks/m2. Na takto kotvené desky bude nanesena základní vrstvu stěrkové hmoty 

spolu se sklotextilní síťovinou. Finální vrstva je tvořena z tepelně izolační omítky  

tl. 10 mm s imitací pohledového betonu. Další část fasády je navržena jako 

provětrávaná. Finální vrstva je navržena ze sklocementových desek a desek 

Fundermax. Nosná konstrukce provětrávané fasády je tvořena z ocelového roštu. 

Rošt obsahuje A konzoly, na kterých je ve vodorovném směru osazen Z profil 

s vloženou tepelnou izolaci Isover Fassil tl. 140 mm.  

 Hlavní stroje a mechanismy 

– 1 x Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

– 1 x Silo na suché směs Cemix 18 m3 

– 2 x Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

– 1 x Dopravník betonových směsí Mixokret Putzmeister 

– 1 x Stavební míchačka Belle-Altrad 165L 

– 1 x Omítací stroj Kaleta-5 S 

– 1 x Nákladní automobil Scania G 480 s hydraulickou rukou 

– 1 x Dodávka Fiat Ducato 

 Jakost a kontrola kvality 

Výstupní kontrola 

Kontrola shodnosti provedených konstrukcí s projektovou dokumentací. 

Omítky budou kontrolovány pro jejich celistvost, přídržnost a rovinnost. Mezní 

odchylka činí ±2 mm na 2 m lati.  Podlahy budou kontrolovány dodržením výškové 

úrovně, jejich celistvosti, dilatace a rovinnost. U fasád budeme kontrolovat geometrii 

provedení. Výškové osazení obkladových desek, montážní detaily, rovinnost, 

celistvost a její finální vzhled. Mezní odchylka rovinnosti je ±3 mm/2 m. 

 Bezpečnost a ochrana zdraví. 
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Všichni pracovníci musí být seznámeni s veškerými pracovními postupy  

a proškoleni v rámci BOZP a s možnými riziky na staveništi. Všichni pracovníci jsou 

povinni nosit osobní ochranné pomůcky, tzn. ochranné přilby, reflexní vesty, 

pracovní oděv, pevnou pracovní obuv a pracovní rukavice. Na staveništi bude  

pro případ nouze vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

  II. Zařízení pro rozvod energie 

– Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

III. Míchačky 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

XIII. Stavební výtahy 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  

a ukončení práce 

– Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 

XI. Montážní práce 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

XV. Malířské a natěračské práce 

XVI. Sklenářské práce 

− 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 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

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

VII. Dočasné stavební konstrukce 

VIII. Shazování předmětů a materiálu 

IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

XI. Školení zaměstnanců 

− Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu  

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

zdraví při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 Časová rozvaha 
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Dokončovací práce budou probíhat od června do října roku 2019. 

  EKOLOGIE 

V průběhu všech prací budou dodržovány příslušné platné zákony, vyhlášky  

a předpisy.  

 Ochrana proti hluku a vibracím 

Během stavebních prací budou používány především stroje a mechanismy  

v dobrém technickém stavu, a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené  

v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 

umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny 

apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané 

období stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  

a prachem 

Je nutné zabezpečit provoz dopravních prostředků, které produkují  

ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám  

a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.  

Dále omezovat nasazování stavebních strojů se spalovacími motory na nejmenší 

možnou míru, provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné 

seřizování motorů. 

 Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo  

ke znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací 

musí být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí 

používat k zakrytí hmot plachty. 
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 Nakládání s odpady ze stavební činnosti 

Odpadový materiál vzniklý ze stavební činnosti bude likvidován v souladu  

se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů  

a vyhláškou č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů. 

Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, železo). 

Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným 

využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona  

o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Odpady se budou třídit a ukládat 

v připravených kontejnerech na staveništi.  

Přehled odpadů vznikajících při prováděných prací: 

Typ odpadu 
Katalogové 

číslo 
Likvidace 

Kategorie 

odpadu 

Beton 17 01 01 
skládka nebo 

recyklace 
O 

Cihly 17 01 02 
skládka nebo 

recyklace 
O 

Tašky a keramické výrobky 17 01 03 
skládka nebo 

recyklace 
O 

Dřevo 17 02 01 
materiálové využití, 

spalovna 
O 

Sklo 17 02 02 recyklace O 

Plasty 17 02 03 materiálové využití O 

Sklo, plasty a dřevo obsahující 

nebezpečné látky nebo 

nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 
spalovna NO nebo 

skládka NO 
N 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 
spalovna NO nebo 

skládka NO 
N 

Asfaltové směsi neuvedené pod 

číslem 17 03 01 
17 03 02 

skládka nebo 
recyklace 

O 

Měď, bronz, mosaz 17 04 01 materiálové využití O 

Hliník 17 04 02 materiálové využití O 

Olovo 17 04 03 materiálové využití O 

Zinek 17 04 04 materiálové využití O 

Železo a ocel 17 04 05 materiálové využití O 
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Směsné kovy 17 04 07 materiálové využití O 

Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami 
17 04 09  

spalovna NO nebo 

skládka NO 
N 

Jiné izolační materiály, které jsou 

nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 03 

spalovna NO nebo 

skládka NO 
N 

Izolační materiály neuvedené pod 

čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 04 

skládka nebo 
recyklace 

O 

Stavební materiály na bázi sádry 

znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 01 skládka NO N 

Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 
skládka nebo 

recyklace 
O 

Jiné stavební a demoliční odpady 

(včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 

17 09 03 
spalovna NO nebo 

skládka NO 
N 

Směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 

02 a 17 09 03 

17 09 04 spalovna O 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 materiálové využití O 

Plastové obaly 15 01 02 materiálové využití O 

Dřevěné obaly 15 01 03 materiálové využití O 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

15 01 10 
spalovna NO nebo 

skládka NO 
N 

Směsný komunální odpad 20 03 01 
Spalovna nebo 

skládka 
O 

Tabulka 16: Katalog odpadů – studie 

 ZDROJE 

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

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 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 
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 SITUACE 

Staveniště se nachází v severní části na území města Frýdlant v zástavbě 

rodinných domů. Pozemky pro výstavby objektu jsou ve vlastnictví stavebníka. 

Plocha staveniště se bude nacházet severně a jižně od budovaného objektu a bude 

dodržovat ochranné pásmo železniční tratě. Plochy pozemků jsou v mírném svahu 

s jižní expozicí. Přímý vjezd na pozemek je možný odbočením z ulice Mánesova. 

Vstup pro pěší je taktéž veden ulicí Mánesova, kde jsou zřízeny chodníky pro pěší. 

 ŠIRŠÍ VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 

 Širší vztahy v blízkosti staveniště 

V blízkosti staveniště se nacházejí dva možné kritické body, kterými musí 

projíždět veškeré dopravní prostředky. 

1. Bod 1 – Odbočení z ulice Kodešova na ulici Předměstí 

2. Bod 2 – Přejezd železniční tratě z ulice Předměstí na ulici Mánesova 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Kritická místa v blízkosti staveniště 



 

82 
 

Kritický bod 1 – Ulice Předměstí  

je omezena zákazem vjezdu nákladních 

automobilů, kromě zásobování. Bude nutné  

se správcem komunikace zajistit výjimku 

z toho zákazu. Příjezd ke staveništi je možný 

pouze z této komunikace. Poloměr odbočí 

z komunikace je 19,81 m, který vyhoví  

pro veškeré navržené dopravní prostředky. 

 

 

Kritický bod 2 – Při přejezdu  

přes železniční trať bude nutné brát 

zřetel na jízdní řád vlaků. Vlaky projíždí 

touto křižovatkou po cca 1 hod. Doprava 

velkých strojů bude navržena mimo 

dopravní špičku. Poloměr odbočení  

na komunikaci Mánesova je 22,08 m, 

který vyhoví pro veškeré navržené 

dopravní prostředky. 

 

 

 Širší vztahy ve městě Frýdlant 

Doprava na staveniště po příjezdu do města Frýdlant bude řešena dvěma 

trasami.  

První trasa je navržena ze silnice Liberecká odbočením na prvním výjezdu  

z kruhového objezdu na silnici v ulici Žitavská. Po zhruba 700 m odbočí přes most 

na ulici Míru a pokračuje ulicí Kodešova. Před železniční tratí na ulici Kodešova 

Obrázek 2: Kritický bod 1 v blízkosti staveniště 

Obrázek 3: Kritický bod 2 v blízkosti 

staveniště 
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odbočí na ulici Předměstí. Z ulice Předměstí trasa odbočí přes železniční kolejiště  

do ulice Mánesova, která vede na staveniště. 

Druhá trasa neodbočuje na most v ulici Žitavská, ale pokračuje po ulici 

Komenského a Fugnerova až ke křížení s ulicí Lužická. Touto ulicí pokračuje  

ke křížení s ulicí Mládeže, na kterou odbočí a pokračuje na ulici Havlíčkova.  

Poté odbočí na ulici U Potoka, která navazuje na trasu 1 v ulici Kodešova. 

 Trasa 1 

První trasa má tři kritické body. První kritický bod je kruhový objezd,  

který má průjezdnost s poloměrem 19,15 m. Druhý kritický bod je přejezd přes most, 

který je omezen nosností 18 t. Třetí bod je odbočení z ulice Míru na ulici Kodešova 

s poloměrem zatáčení 12,4 m. Tuto trasu budou využívat nenaložené nákladní vozy 

pro odvoz zeminy na skládku, nákladní automobil pro dovoz materiálu, dodávka  

pro dovoz drobného materiálu a pracovníci pro osobní dopravu na staveniště.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický bod 1 – Kruhový objezd  

po příjezdu do Frýdlantu má průjezdný poloměr 

19,15 m, který vyhoví pro nejrizikovější dopravu 

těžkých strojů pomocí tahače Volvo s podvalníkem 

s poloměrem zatáčení 17 m. 

 

Obrázek 4: Trasa 1 v městě Frýdlant 

Obrázek 5: Kritický bod 1 ve 

městě Frýdlant 
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Kritický bod 2 – Přejezd přes most je omezen 

nosností do 18 t dopravního prostředku. Tento bod 

vyhovuje pouze osobní dopravě, dopravě drobného 

materiálu a nenaloženého sklápěče pro odvoz zeminy.  

 

 

 

 

 

 

Kritický bod 3 – Odbočení z ulice Míru na ulici Kodešova má poloměr 

zatáčení 12,4 m, který vyhoví všem dopravním prostředkům zmíněných v bodě 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trasa 2 

Druhá trasa se liší od druhého kritického bodu první trasy. Na této trasy jsou 

dva kritické body. Prvním je odbočení z ulice Fugnerova na ulici Lužická a druhým 

kritickým bodem je odbočení z ulice Havlíčkova na ulici U Potoka. Po tomto 

odbočení cesta navazuje na trasu 1. Tuto trasu budou využívat veškeré nadměrné 

dopravní prostředky.  

 

Obrázek 6: Kritický bod 

2 ve městě Frýdlant 

Obrázek 7: Kritický bod 3 ve městě Frýdlant 
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Kritický bod 3 – Odbočení z ulice 

Fugnerova na ulici Lužická má poloměr 

zatáčení 18,8 m, který vyhoví pro nejrizikovější 

dopravu těžkých strojů pomocí tahače Volvo 

s podvalníkem s potřebným poloměrem 17 m. 

 

 

Kritický bod 4 – Odbočení z ulice 

Havlíčkova na ulici U Potoka má poloměr 

zatáčení 17,2 m. I tento poloměr vyhoví 

dopravě tahače s valníkem. 

 

 

 

Obrázek 8: Trasa 2 ve městě Frýdlant 

Obrázek 9: Kritický bod 3 na 

trase 2 v městě Frýdlant 

Obrázek 10: Kritický bod 4 na trase 2 v 

městě Frýdlant 
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 Doprava stavebních strojů 

Stavební stroje budou dopravovány z firmy Zeppelin Cz s.r.o. sídlící v ulici 

Ampérova 485 v Liberci. K dopravě bude využit tahač Volvo FM 13 s podvalníkem 

Goldhofer STZ s nutným poloměrem zatáčení 17 m.  

Po vyjetí z půjčovny dopravní prostředek pojede po ulici Průmyslová,  

kde na kruhovém objezdu s průměrem 30 m odbočí na ulici České mládeže. Před 

najetím na dálnici D10 směrem na Liberec se nachází další kruhový objezd  

s průměrem 45 m. Po dálnici č. D10 pojede dopravní prostředek 6,1 km, kde poté 

odbočí sjezdem na silnici I/13, na které nejsou žádné další kritické body. Tato silnice 

vede až do kritického bodu č.3 na trase 2. Celková délka trasy je 31,5 km. 

 

 

 

 

 

 

 Doprava věžového jeřábu Liebherr 81.K 

Doprava věžového jeřábu bude zajištěna společností Kranimex s.r.o. sídlící 

v ulici Nedokončená v Praze – Kyje. Přepravní délka věžového jeřábu je 15,58 m. 

Celková délka s tažným vozidlem je 20,5 m. Celková přepravní výška věžového 

jeřábu je 3,95 m.  

Ze sídla společnosti tahač pojede po ulici Broumarská, která přechází 

odbočením na ulici Chlumecká. Po 2,4 km tahač využije sjezd na silnici E65,  

po které pojede až ke sjezdu na dálnici D10 směrem do Liberce. U sjezdu na silnici 

I/13 je trasa totožná s dopravou stavebních strojů. Celková délka trasy je 125 km. 

Obrázek 11: Trasa dopravy stavebních strojů 
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 Doprava bednění 

Bednění Doka bude dovezeno nákladním automobilem Scania G480 z firmy 

Doka s.r.o. sídlící v ulici Za Avií 868 v Praze-Čakovicích. Na nákladní automobil  

je možné připojit valníkový návěs. Celková délka s návěsem bude cca 16 m. Výška 

automobilu bude i s nákladem maximálně 3,5 m. Poloměr pro otáčení nákladního 

automobilu i s návěsem je 15 m. 

Nákladní automobil najede ze sídla 

společnosti na ulici Kostelecká, kde  

na kruhovém objezdu s průměrem 32 m 

odbočí na ulici Tupolevova a následně  

na ulici Veselská. Z ulice Veselská využije 

sjezd na silnici E65. Trasa je poté totožná 

s dopravou věžového jeřábu. Celková délka 

trasy je 127 km. 

 

 
 
 
 
 

Obrázek 12: Doprava věžového jeřábu 

Obrázek 13: Doprava bednění 
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 Doprava čerstvé betonové směsi 

Čerstvá betonová směs bude zajištěna z betonárny Andrbeton sídlící v ulici 

Švermova v Novém Městě pod Smrkem. Betonárna je vzdálena 12,8 km  

od staveniště. Betonová směs bude na staveniště dopravována autodomíchávači 

Stetter C3 Basic line o objemu 8 m3. Na trase není žádné kritické místo. Po dosáhnutí 

silnice Fugnerova jsou kritické body totožné s trasou 2 v bodě 2.2.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Doprava výztuže 

Veškerý hutní materiál bude dovážen z firmy Feromax, a.s. sídlící v ulici 

Partizánská 444 v Liberci. Doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem 

Scania G480 s hydraulickou rukou a návěsem. Celková délka automobilu bude  

cca 16 m a maximální výška s nákladem 3,5 m. Poloměr pro otáčení je 15 m.  

Nákladní automobil vyjede ze sídla firmy na ulici Ostašovská a poté odbočí 

na ulici Londýnská. Po této ulici dojede ke kruhovému objezdu s průměrem 35 m  

a najede na dálnici D10 směr Liberec. Zbytek trasy je totožný s dopravou stavebních 

strojů. Celková délka trasy je 24,2 km.  

 

 

Obrázek 14: Doprava čerstvé betonové směsi 
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 Doprava na skládku 

Odvoz zeminy bude zajištěn sklápěčem Tatra T158-8P6R33.341 s třístrannou 

sklápěcí korbou o objemu 12 m3 a Tatra T158-8P6R33.391 s nástavbou nosiče 

kontejnerů. Zemina bude dovážena na skládku firmy Čefos v obci Větrov.  

Po výjezdu ze skládky je trasa na staveniště totožná s trasou 1 v bodě 2.2.1. Trasa 

naloženého sklápěče ze staveniště na skládku povede podle trasy 2 v bodě 2.2.2. 

Délka trasy na staveniště je 3,1 km a délka trasy ze staveniště je 5,1 km. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázek 15: Doprava výztuže 

Obrázek 16: Doprava ze skládky 
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 ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby:   HOTEL FRÝDLANT                    

Místo stavby:   Mánesova 964, 464 01 Frýdlant 

Katastrální území:  Frýdlant v Čechách 

Čísla pozemků: 2595, 2597, 2598, 2599, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 

2594/4, 2594/5 

Kraj:    Liberecký 

Stavebník:   Antonie Hotels, s.r.o. 

Libřická 715, Praha 9 

IČO: 28237978 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

Podrobnosti:   Obestavěný prostor: 10 462 m3 

Zastavěná plocha: 1 425 m2  

Počet podlaží:  2 podzemní podlaží, 2 nadzemní 

podlaží 

Výškové poměry: 0,000 = 322,10 m n.m. Bpv = 

1.NP 

 

Stavba se nachází v severní části města Frýdlant v Čechách a je dopravně 

dostupná z obousměrné komunikace Mánesova. Objekt je navržen jako hotel  

se 3 hlavními podlažími. Hotel obsahuje 19 pokojů, sportovní zázemí, restaurační  

a konferenční prostory. V severozápadní straně objektu pod částí 1.PP je navrženo 

podzemní podlaží 2.PP, které je přístupné po samostatném schodišti. Objekt  
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je založen na pilotách, které nejsou provázány se základovými konstrukcemi. Každé 

hlavní podlaží je severně uskočeno o jeden modul délky. Zastřešení je navrženo 

dvojitým řešením, železobetonovými vazníky a krovem. Střecha je navržena  

jako plochá sedlová se sklonem 7 %. Konstrukční systém objektu je převážně řešen 

jako monolitický železobetonový stěnový, v 1.NP se jedná o kombinace stěnového  

a sloupového systému. Suterén 2.PP bude řešen jako tzv. bílá vana, a to vodostavební 

konstrukce.  

 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází v zastavěném území města Frýdlant. Přímý vjezd  

na pozemek je možný z ulice Mánesova. Vstup pro pěší je taktéž veden ulicí 

Mánesova, kde jsou zřízeny chodníky pro pěší. Díky velikosti pozemku je možné 

skladovací plochy a plochy pro staveništní buňky zřídit v severní části pozemku pod 

vybudovaným wellness centrem nebo v jižní části pod navrhovaným objektem.  

Celé staveniště bude ohraničeno mobilním oplocením výšky 2,0 m. U dvou vjezdů 

bude část plotu odnímatelná, na kterém bude pověšena informační cedule se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám a platné stavební povolení. Před výjezdem z objektu 

bude umístěna plocha čistící zóny. Na jižní a východní straně od objektu bude 

provedena dočasná staveništní komunikace z recyklovaných cihel a štěrku.  

Na staveništi budou určená místa pro buňky stavbyvedoucího, pracovníky  

a hygienické zázemí. V prostoru staveniště nejsou žádné chráněné území nebo 

objekty. Pod staveništěm, na jižní části, se nachází ochranné pásmo železniční tratě, 

které činí 60 m od osy kolejiště. 

 INFORMATIVNÍ POPIS OBJEKTŮ STAVBY  

A JEJICH KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

 Provozní část 

 Zpevněné plochy a komunikace 

Na staveništi budou zřízeny dva typy zpevněných pojezdových ploch. 

V severní části staveniště bude zpevněná plocha sloužit jako podkladní vrstva 

budoucí komunikace. Tato podkladní vrstva bude tvořena zhutněným štěrkem frakce 

0-63 mm tl. 200 mm. Na východní a jižní části staveniště bude pojezdová plocha 



 

96 
 

tvořena z recyklovaných cihel a štěrkopísku tl.250 mm. Zpevněné plochy budou  

i na ploše skládky a pod kontejnery, které budou uloženy na dřevěných hranolech. 

Na jihozápadní části staveniště bude vytvořený prostor pro otáčení staveništních 

vozidel. Poloměr tohoto otáčení je 16,95 m. Komunikace na staveništi je řešena  

jako jednosměrná. 

Vjezdy na staveniště jsou situovány z ulice Mánesova. V severní části  

je vjezd navržen jako rezervní. V jižní části staveniště bude před vjezdem zřízena 

plocha čistící zóny s odlučovačem ropných látek. Ten je navržen sorpční vpustí SOL 

– 2/4M firmy SEKO. Sorpční vpusť se osazuje do vykopané jámy na vodorovnou 

vrstvu betonu, poté se potrubí napojí na kanalizaci a napustí vodou. Při napouštění  

se provádí zhutněný obsyp suchým betonem. V úrovně terénu bude zabetonován  

a osazen rám mříže, do kterého bude vložen usměrňovací kryt. Na kryt osadíme 

pojezdovou mříž. Plocha pro čištění bude spádována do této sorpční vpusti.  

 

 

Obrázek 17: Sorpční vpusť SOL - 2/4M [1] 
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 Parkoviště 

Pro parkování osobních vozidel bude po domluvě se stavebníkem využita 

parkovací plocha zhotovená v 1. etapě výstavby severně od staveniště. V krajním 

případě se může využít prostor jižně pod staveništěm, který bude předtím řádně 

upraven. 

 Dopravní trasy 

Přímý vjezd na pozemek je odbočením z ulice Mánesova. Pro vjezd  

je navržena brána široká 6,0 m. Stavební stroje budou dopraveny ze společnosti 

Liebherr sídlící v Liberci, hutní materiál z firmy Feromax také sídlící v Liberci. 

Věžový jeřáb bude dovezen z firmy Kranimax v Praze. Z Prahy bude také dovezeno 

bednění firmy Doka. Odvoz zeminy je navržen na blízkou skládku v obci Větrov. 

Betonové směs a autočerpadlo budou opatřeny z betonárny Andrbeton v Novém 

Městě pod Smrkem. Drobný materiál bude dovážen ze stavebnin Prodoma pomocí 

dodávky. Dopravní trasy jsou podrobněji rozebrány v kapitole č. 3 – Situace stavby 

se širšími vztahy dopravních tras. 

 Oplocení 

Staveniště bude oploceno mobilním neprůhledným oplocením výšky 2,0 m 

typu B3 firmy Europloty. Plotové dílce jsou tvořeny ocelovým rámem s žárovým 

pozinkem, které jsou vyplněny profilovaným plechem. Dílce jsou osazovány  

do plastových patek a spojeny spojovací sponou. U ulice Mánesova budou části plotu 

nahrazeny dvoukřídlou uzamykatelnou bránou délky 6,0 m. Severní brána  

je uvažována jako rezervní, vedlejší. Na vstupních branách budou vyvěšeny veškeré 

nutné kontakty na stavebníka a zhotovitele. Dále bude vyvěšeno platné stavební 

povolení a bezpečnostní značky. 

Obrázek 18: Mobilní oplocení [2] 
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 Skládky materiálu 

Veškerý velkoobjemový materiál jako bednění, výztuž apod. bude skladována 

v potřebném množství na etapy stavebních prací na skládce jihozápadně  

na staveništi. Skládka bude tvořena zhutněným štěrkopískem frakce 0-32 mm.  

Při skládce materiálu bude dodržen manipulační prostor. Skládka bude pevná, 

odvodněná a v dosahu věžového jeřábu. Materiál se bude skladovat z bezpečnostních 

důvodů v maximální výšce 1,5 m. Celková plocha skládky je 239,6 m2.  

Ornice, pro zpětné použití, bude skladována jižně od staveniště na pozemku 

stavebníka v maximální výšce 1,5 m a zakryta geotextílií. Plocha pro uložení ornice 

je 286 m2. 

V průběhu výstavby bude možné, po domluvě se statikem, ukládat materiál 

na již zbudované konstrukce. 

 Sklady 

Pro uskladnění veškerého menšího materiálu, drobné mechanizace a ručního 

nářadí jsou navrženy dva kryté uzamykatelné sklady. Sklady tvoří skladové 

kontejnery firmy STG Trade typu SK20 o rozměrech 6055 x 2435 x 2600 mm. 

 
Obrázek 19: Skladový kontejner SK20 [3] 

Název Popis 

Vnější rozměry 6055 x 2435 x 2600 mm 

Konstrukce Celoocelová svařená z ocelových profilů 

Vnější stěny Lakovaný trapézový plech tl. 1,5 mm 

Vnitřní stěny Laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy 

Podlaha Rýhovaný nebo slzičkový plech, lakovaný 
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Strop Lakovaný hladký plech tl. 2 mm, vyspádovaný 

Vrata 
Dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a 

gumovým těsněním 

Tabulka 177: Specifikace skladového kontejneru SK20 [4] 

 Stavební odpad 

Pro skladování stavebního odpadu jsou na staveništi navrženy tři kontejnery  

o objemu 3 m3 s maximální nosností 3 t. Kontejnery, o půdorysných rozměrech  

3,4 x 2,0 m, budou umístěny u jižního vjezdu na staveniště. Jedná se o kontejner  

na stavební suť, kovový materiál a dřevo. Tyto kontejnery budou viditelně označeny 

cedulí vypovídajících o materiálech, které se do nich mohou ukládat. Odvoz odpadu 

bude po naplnění vyvážet pověřená firma na nejbližší skládku. 

Pro skladování tuhého komunálního odpadu, papíru a plastu budou  

na staveništi umístěny kontejnery na tříděný odpad. 

 Dopravní značení 

Vedle brány u vjezdu na staveniště budou značky „Stavba, nepovolaným 

vstup zakázán“, značení omezující rychlost po staveništi na 10 km/h a značka 

„Pozor, výjezd a vjezd vozidel stavby“. U výjezdu ze staveniště bude značení „Dej 

přednost v jízdě“. 

 

Obrázek 20: Kontejner na odpad [5] 

Obrázek 22: Pozor, výjezd 

a vjezd vozidel stavby [8] 

Obrázek 23: Stavba, 

nepovoleným vstup 

zakázán [7] 

Obrázek 21: Dej 

přednost v jízdě 

[6] 
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 Bezpečnostní opatření 

Vstup na staveniště bude opatřen bezpečnostní tabulí o dodržování 

bezpečnostních pravidel staveniště. U buňky stavbyvedoucího bude cedule 

s postupem poskytnutí první pomoci a lékárnička. 

 Osvětlení staveniště 

Osvětlení stanoviště je řešeno třemi halogenovými lampami, každá o výkonu 

500 W. Lampy budou umístěny v jihozápadní části staveniště, u věžového jeřábu  

a na vrátnici. Pokud se bude využívat severní část staveniště, budou umístěny další 

dvě lampy v rozích této části. 

 Sociálně správní část 

 Kanceláře 

Pro administrativní potřeby stavby budou využity tři obytné kontejnery 

OK02C firmy STG trade, které budou uloženy na kontejnery šaten pro pracovníky. 

Pro přístup do kanceláří bude využito systémového ocelového schodiště šířky 1,0 m. 

Schodiště a přístup ke kancelářím bude opatřeno zábradlím výšky 1,1 m. Obytné 

kontejnery budou propojeny do dvou částí. Menší, samostatná část, bude sloužit  

jako kancelář pro stavbyvedoucího. Dva spojené kontejnery budou využívány  

Obrázek 24: Bezpečnostní tabule [9] 



 

101 
 

pro práci mistrů a koordinačních schůzek. Plocha jedné buňky činí 13,1 m2. 

Požadavek na plochu stavbyvedoucího je 13 m2. Pro mistry je nutná plocha  

8 m2/osobu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vrátnice 

Vrátnice bude tvořena obytným kontejnerem OK12 firmy STG trade. Bude 

umístěna u vjezdové brány staveniště. Kontejner se ukládá na silniční panel výšky 

Tabulka 18: Specifikace obytného kontejneru OK02C [11] 

Název Popis 

Vnější rozměry 6055 x 2435 x 2800 mm 

Konstrukce Celoocelová svařená z ocelových profilů 

Vnější stěny Lakovaný trapézový plech tl. 0,55 mm 

Vnitřní stěny Laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy, tl. 10 mm 

Podlaha PVC lino, 1,4 mm, mramorované 

Strop Lakovaný hladký plech tl. 2 mm, vyspádovaný 

Dveře Vstupní, ocelové, 810x1970 mm 

Okno Plastové s izotermním sklem 1800x1200 mm, jednokřídlé 

Topení Panel 1x 2 kW 

Elektroinstalace 

1x rozvaděč 8MOD, 1x FI-chránič 40/4/003 dl = 30 mA, 2x jistič, 1x 

vypínač, 3x zásuvka 230 V, 2x osvětlení 58 W, 1x přívodka CEE 

5x32A, 1x zásuvka CEE 5x32A 

Obrázek 25: Obytný kontejner OK02C [10] 
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150 mm, který bude položen na štěrk tl. 150 mm. Uložení kontejneru na panelu bude 

minimálně 700 mm.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Šatny 

Název Popis 

Vnější rozměry 3500 x 2435 x 2800 mm 

Konstrukce Celoocelová svařená z ocelových profilů 

Vnější stěny Lakovaný trapézový plech tl. 0,55 mm 

Vnitřní stěny Laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy, tl. 10 mm 

Podlaha PVC lino, 1,4 mm, mramorované 

Strop Lakovaný hladký plech tl. 2 mm, vyspádovaný; stříška 900x1000 mm 

Dveře Vstupní, ocelové, 810x1970 mm; vnitřní 800/1970 

Okno 
1x plastové s izotermním sklem 1800x1200 mm, dvoukřídlé s mříží; 

3x plastové s izotermním sklem 900x1200 mm, jednokřídlé s mříží 

Topení Panel 1x 2 kW 

Elektroinstalace 

1x rozvaděč 8MOD, 1x FI-chránič 40/4/003 dl = 30 mA, 2x jistič, 3x 

vypínač, 4x zásuvka 230 V, 2x osvětlení 60 W, 1x osvětlení 36 W, 1x 

přívodka ABOX 40-L, 1x datová zásuvka, 2x UTP Cat.5e 

Tabulka 19: Specifikace obytného kontejneru OK12 [12]  

Obrázek 26: Obytný kontejner OK12 [12] 
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Kontejnery sloužící pro šatnu pracovníků budou stejné jako obytné 

kontejnery kanceláří typu OK02C. Šatny budou vybaveny uzamykatelnými 

skříňkami. Uložení kontejnerů je stejné jako u kontejneru vrátnice. Minimální plocha 

pro pracovníka je 1,25 m2. Je uvažováno s maximálním počtem 25 současně 

pracujících osob. Nutná plocha je 25 x 1,25 = 31,25 m2. Jsou navrženy  

tři kontejnery o celkové ploše 39,3 m2. 

 WC a umývárna 

Pro základní hygienické potřeby osob na staveništi jsou navrženy  

dva sanitární kontejnery typu SAN20-01 firmy STG trade. Kontejnery jsou součástí 

buňkoviště a jsou uloženy na sobě. Jeden je pro vedení stavby a druhý  

pro pracovníky. 

Požadavky: 

– na 10 osob/ 1 umyvadlo 

– na 15 osob/ 1 sprcha 

– 2 sedadla WC/ 11 až 50 osob (platí i pro pisoáry) 

Návrh 1 kontejneru: 

– 5 umyvadel 

– 2 sprchy 

– 2 sedadla 

– 2 pisoáry 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 27: Sanitární kontejner SAN20-01 [13]  
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 ZDROJE A DIMENZOVÁNÍ ROZVODŮ ENERGIÍ 

PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Zajištění zdrojů a energií 

 Zásobování vodou 

Staveništní přípojka vody bude napojena na provedenou vodoměrnou šachty 

v předchozí etapě. Vodoměrná šachta se nachází na severovýchodě staveniště. 

Přípojka bude opatřena vlastním měřením. Rozvod vodovodu bude napojen  

na sanitární typ kontejneru SAN20-01 a v místech zpevněných komunikací  

bude proveden s chráničkou. Bude zřízen i hydrant pro případnou potřebu 

protipožární ochrany. 

 Elektrická energie 

Název Popis 

Vnější rozměry 3500 x 2435 x 2800 mm 

Konstrukce Celoocelová svařená z ocelových profilů 

Vnější stěny Lakovaný trapézový plech tl. 0,55 mm 

Vnitřní stěny Laminovaná dřevotřísková deska bílé barvy, tl. 10 mm 

Podlaha PVC lino, 1,4 mm, mramorované 

Strop Lakovaný hladký plech tl. 2 mm, vyspádovaný; stříška 900x1000 mm 

Dveře Vstupní, ocelové, 810x1970 mm; vnitřní 800x1970, 2x 600/1970 mm 

Okno 
1x plastové s izotermním sklem 900x1200 mm, jednokřídlé; 1x 

plastové s izotermním sklem 600x600 mm, jednokřídlé 

Topení Panel 1x 2 kW, 1x 1,5 kW 

Elektroinstalace 

1x rozvaděč 8MOD, 1x FI-chránič 40/4/003 dl = 30 mA, 2x jistič, 2x 

vypínač, 5x zásuvka 230 V, 2x osvětlení 36 W, 1x přívodka CEE 

5x32A, 1x zásuvka CEE 5x32A 

Ostatní 1x boiler 180 l, 2x sprchovací kout, 2x WC, 2x pisoár, 5x umyvadlo 

Tabulka 20: Specifikace sanitárního kontejneru SAN20-01 [14]  
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Staveništní přípojka NN bude napojena na stávající trafostanici, která byla 

vybudována v předchozí etapě. Staveništní přípojka bude opatřena měřením 

spotřebované energie. Z této přípojky budou rozvedeny rozvody NN. Na staveništi 

budou zřízeny čtyři rozvodné skříně pro věžový jeřáb, stavební výtah, buňkoviště  

a vrátnici. V místech pojezdných zpevněných ploch bude kabel uložen v zemi 

v chráničce. 

  Staveništní kanalizace 

Kanalizace bude vedena v zemi ze sanitárních typů kontejnerů  

a od odlučovače ropných látek potrubím DN 125, které bude napojeno na nejbližší 

revizní šachtu z kanalizace objektu. Do kanalizace bude napojen i střešní svod 

k odvodnění všech stavebních kontejnerů. V místech pojezdných zpevněných ploch 

bude síť vedena v chráničce. 

 Výpočet spotřeby vody 

 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka 
Počet měrných 

jednotek 
Střední 

norma [l/m.j.] 

Potřebné 
množství 
vody[l] 

Ošetřování betonu m3 245,74 100 24574 

Mytí nákladních 
vozidel 

1 vozidlo 1 1000 1000 

Mezisoučet A 25574 

Tabulka 21: Voda pro provozní účely 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

Potřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka 
Počet měrných 

jednotek 
Střední 

norma [l/m.j.] 

Potřebné 
množství 
vody[l] 

Hygienické účely 1 osoba 25 40 1000 

Sprchování 1 osoba 25 45 1125 

Pitná voda 1 osoba 25 5 125 

Mezisoučet B 2250 

Tabulka 22: Voda pro hygienické a sociální účely 
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C – VODA PRO TECHNICKÉ ÚČELY 

Potřeba vody pro: 
Měrná 

jednotka 
Počet měrných 

jednotek 
Střední 

norma [l/m.j.] 

Potřebné 
množství 
vody[l] 

Omývání 
pracovních strojů a 
pomůcek 

1 stroj 2 180 360 

Mezisoučet B 360 

Tabulka 23: Voda pro technické účely 

Výpočet spotřeby vody: 

Qn = (ΣPn x kn) / (t x 3600) [l/s], kde: 

 Qn – spotřeba vody v [l/s] 

 Pn – spotřeba vody v [l/den]  

 kn – koeficient nerovnoměrnosti 

 t – doba odběru = 11 hodin 

Qn = (� x 1,6 + � x 2,7 + � x 2,0) / (� x 3600) 

Qn = (25574 x 1,6 + 2500 x 2,7 + 360 x 2,0) / (11 x 3600) 

Qn = 1,22 l/s =˃ DN 40, Q = 1,6 l/s 

Při návrhu vody se vycházelo z nejnáročnější práce na spotřebu vody. Touto 

prací je zřizování základových konstrukcí v 1.PP. Z výpočtu je navržena staveništní 

přípojka velikosti DN 40. 

 Výpočet spotřeby elektrické energie 

P1 – PŘÍKON STAVEBNÍCH STROJŮ 

Druh 
Štítkový 
příkon 
[kW] 

Počet [ks] Příkon [kW] 

Věžový jeřáb Liebherr 81 K.1 22 1 22 

Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 
600 SET 

0,6 3 1,8 

Svařovací zařízení TransTig 1750 
Puls 

3,38 1 3,38 

Stříhačka betonářské oceli CX 20 – 
Sima 

0,95 1 0,95 

Uhlová bruska Makita GA7020 2,2 3 6,6 

Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E 0,27 3 0,81 

P1-Instalovaný celkový příkon [kW] 35,54 
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Tabulka 24: Příkon stavebních strojů 

P2 – PŘÍKON STAVENIŠTNÍCH OBJETKŮ 

Druh 
Štítkový 
příkon 
[kW] 

Počet [ks] Příkon [kW] 

Osvětlení 36 W 0,036 6 0,216 

Osvětlení 58 W 0,058 12 0,696 

Osvětlení 60 W 0,06 2 0,12 

Topení 2 kW 2,0 9 18 

Topení 1,5 kW 1,5 2 3 

El. zásuvka 3,68 9 27 

P2-Instalovaný celkový příkon [kW] 49,03 

Tabulka 25: Příkon staveništních objektů 

P3 – PŘÍKON OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ 

Druh 
Štítkový 
příkon 
[kW] 

Počet [ks] Příkon [kW] 

Halogenová lampa 0,5 5 2,5 

P3-Instalovaný celkový příkon [kW] 2,5 

Tabulka 26: Příkon osvětlení staveniště 

Výpočet nutného příkonu elektrické energie: 

S � 1,1 	 
�0,5P1 � 0,8P2�� � �0,7P1�� 

S � 1,1 	 
�0,5 	 34,54 � 0,8 	 49,03 � 2,5�� � �0,7 	 34,54��                                        

S � ��, ��	�� 

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Viz bod 6.4 kapitoly č. 2 – Studie realizace hlavních technologických etap. 

 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA 

STAVENIŠTI 

Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni s BOZP  

a možnými riziky pracoviště. Pracovníci budou používat osobní ochranné pracovní 

pomůcky.  



 

108 
 

O proškolení v rámci BOZP bude proveden samostatný zápis a zápis  

do stavebního deníku. Všechny práce budou prováděny v souladu s platnou 

legislativou. 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

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

o úrazu 

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

zdraví při práci a v pozdějších zněních 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

− Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,  

ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Podrobnější popis BOZP je v kapitole č. 10 – Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci pro vybrané etapy. 

 

 BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude kompletně vybudováno po sejmutí ornice od 8. března 2018. 

Věžový jeřáb bude na staveništi zřízen po dokončení zemních prací ve dne 5. června 

2018. 
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Likvidace zařízení staveniště bude probíhat současně s dokončovacími 

pracemi, tak aby byl umožněn začátek prací na komunikacích a sadových úpravách.  

 NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Předběžné náklady na zařízení staveniště byly vyčísleny procentuálně 

z celkové ceny objektu určené dle propočtu technických hospodářských ukazatelů. 

Předběžné náklady budou činit 2,4 % z celkové ceny stavby 87 453 161 Kč,  

a to 2 098 876 Kč. 
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 VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH 

AUTOMOBILŮ 

 Sejmutí ornice 

Celkový objem ornice k odvezení na skládku = 619,1 m3 

Objemová hmotnost zeminy = 1610 kg/m3 

Nákladní automobil 

Nosnost = 30 t (zadní náprava 2 x 11,5t) 

Objem korby = 12 m3 

Rychlost naloženého NA = 50 km/h 

Rychlost prázdného NA = 50 km/h (nejvyšší povolená rychlost v obci) 

Vzdálenost na skládku = 3,1 km 

Potřebná doba vyložení a pohyb po skládce tv = 120 s 

Hmotnost zeminy plně naloženého NA: 

m = Vkorby x ρ = 12 x 1610 = 19 320 kg = 19,32 t ˂ 23 t 

Rypadlo 

Objem lopaty VL = 1,30 m3 

Doba jednoho cyklu tn1 = 50 s 

Součinitel nakypření = 1,15 

Výkon rypadla Qr: 

Qr = 3600 x (VL / tn1) = 3600 x (1,3 / 50) = 93,6 m3/h  

Doba naložení tn: 

Objem nakládané zeminy v jednom cyklu: 1,3 m3 x 1,15 = 1,495 =˃1,5 m3  

Počet cyklů = 12 / 1,5 = 8 

Celková doba naložení tn = 50 x 8 = 400 s  

Celkový čas vykládky T: 

T = tn + ttam + tv + tzpět = (400 / 3600) + 0,102 + (120 / 3600) + 0,062 = 0,3084 h 

tzpět = = 3,1 / 50 = 0,062 h 

 ttam = 5,1 / 50 = 0,102 h 

Výkon NA: QNA = f x Vkorby / VL = 1 x 12 / 0,3084 = 38,91 m3/h 

Potřebný počet NA: PNA = Qr /  QNA = 93,6 / 38,91 = 2,41 =˃ 3 nákladní auta 
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 Výkopové práce 

Celkový objem výkopu k odvezení na skládku = 2433,2 m3 

Objemová hmotnost zeminy = 1770 kg/m3 

Nákladní automobil 

Nosnost = 30 t (zadní náprava 2 x 11,5t) 

Objem korby = 12 m3 

Rychlost naloženého NA = 50 km/h 

Rychlost prázdného NA = 50 km/h (nejvyšší povolená rychlost v obci) 

Vzdálenost na skládku = 3,1 km 

Potřebná doba vyložení a pohyb po skládce tv = 120 s 

Hmotnost zeminy plně naloženého NA: 

m = Vkorby x ρ = 12 x 1770 = 21 240 kg = 21,24 t ˂ 23 t 

Rypadlo 

Objem lopaty VL = 1,30 m3 

Doba jednoho cyklu tn1 = 50 s 

Součinitel nakypření = 1,2 

Výkon rypadla Qr: 

Qr = 3600 x (VL / tn1) = 3600 x (1,3 / 50) = 93,6 m3/h  

Doba naložení tn: 

Objem nakládané zeminy v jednom cyklu: 1,3 m3 x 1,2 = 1,56 m3  

Počet cyklů = 12 / 1,56 = 7,69 =˃ 8 

Celková doba naložení tn = 50 x 8 = 400 s  

Celkový čas vykládky T: 

T = tn + ttam + tv + tzpět = (400 / 3600) + 0,102 + (120 / 3600) + 0,062 = 0,3084 h 

tzpět = = 3,1 / 50 = 0,062 h 

 ttam = 5,1 / 50 = 0,102 h 

Výkon NA: QNA = f x Vkorby / VL = 1 x 12 / 0,3084 = 38,91 m3/h 

Potřebný počet NA: PNA = Qr / QNA = 93,6 / 38,91 = 2,41 =˃ 3 nákladní auta 

 VÝPOČET POTŘEBY AUTODOMÍCHÁVAČŮ 

ČERSTVÉ BETONOVÉ SMĚSI 
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Autodomíchávač 

Objem autodomíchávače VD = 8 m3 

Rychlost prázdného autodomíchávače = 65 km /h (průměrná mimo obec a v obci) 

Rychlost plného autodomíchávače = 55 km /h (průměrná mimo obec a v obci) 

Vzdálenost betonárny = 12,8 km 

Doba plnění v betonárně = 10 min 

Doba vyložení směsi = 15 min 

Výkon čerpadla betonu Qčer = 40 m3/h 

Celkový čas dovozu a vyložení T: 

T = tn + ttam + tv + tzpět = (10 / 60) + 0,233 + (15 / 60) + 0,197 = 0,8467 h 

tzpět = 12,8 / 65 = 0,197 h 

 ttam = 12,8 / 55 = 0,233 h 

Výkon autodomíchávače QD: 

QD = f x VD / T = 1 x 8 / 0,8467 = 9,449 m3/h 

Potřebný počet autodomíchávačů: 

PD = Qčer / QD = 40 / 9,449 = 4,24 =˃ 5 autodomíchávače o objemu 8 m3 

 NAVRŽENÉ STROJNÍ SESTAVY 

 Velké stavební stroje 

 Pásové rypadlo Caterpillar 320F 

Rypadlo bude využíváno pro sejmutí ornice a výkopové práce. 
 
Technické parametry: 

Objem lopaty: 1,30 m3 

Maximální dosah: 9,45 m 

Maximální hloubkový dosah: 6,71 m 

Hmotnost: 21 500 kg 

Výkon motoru: 122 kW 

Maximální nakládací výška: 6,5 m 

Zdvihový objem: 4,4 

Obrázek 28: Rypadlo Caterpillar 320F [15]  
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Obrázek 29: Rozměry rypadla Caterpillar 320F [16] 

 

 

 

 

Přepravní rozměry: 

Přepravní výška – 3130 mm 

Přepravní délka – 9450 mm 

Přepravní šířka – 2980 mm 

 

 

 
 
 

 
 
 

 Rypadlo – nakladač Caterpillar 444F2 

Rypadlo – nakladač bude využit pro přesun ornice, výkopu rýh pro 

inženýrské sítě a pro nakládání vytěžené zeminy ze záporového pažení a pilot.  

 

Technické parametry: 

Objem lopaty nakladače: 1,3 m3 

Objem lopaty rypadla: 0,29 m3 

Provozní hmotnost: 8,8 t 

Maximální hloubkový dosah: 6,5 m 

Maximální dosah: 7,3 m 

Výkon motoru: 74,5 kW 

Obrázek 30: Dosah rypadla Caterpillar 320F [17] 

Obrázek 31: Rypadlo-nakladač Caterpillar 

444F2 [18] 



 

117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepravní parametry: 

Přepravní délka – 5921 mm 

Přepravní výška – 3829 mm 

Přepravní šířka – 2322 mm 

 Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341 – Třístranný 

sklápěč 

Sklápěč bude využit pro odvoz vykopané zeminy během zemních prací. Dále 

bude využit pro dovoz zeminy pro zasypání konstrukcí a dovozu štěrku. Navržený 

počet pro sejmutí ornice a výkopové práce jsou tři nákladní automobily. Pro odvoz 

vykopané zeminy z vrtaných pilot a zápor jsou dva. 

Technické parametry: 

Výkon motoru – 300 kW 

Pohon – 6x6 

Max. rychlost – 85 km/h 

Max. nosnost – 30 t 

Obrázek 32: Parametry rypadla-nakladače Caterpillar 444F2 [19] 
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Max. zatížení náprav – 9 t + 2 x 11,5 t 

Nástavba – třístranně sklopná korba VS-mont, objem 12 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 33: Nákladní automobil Tatra T158 - 8P6R33.341 [20]  

 Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.391 s nainstalovanou 

nástavbou řetězového nosiče kontejnerů Multilift o XR 18S.56 

Nákladní automobil bude použit k odvozu vytěžené zeminy ve stavební jámě 

2.PP. Vytěžená zemina bude ukládána do kontejneru o objemu 10 m3, který bude 

z jámy vytažen autojeřábem Liebherr LTM 1500-8.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry: 

Výkon motoru – 320 kW 

Pohon – 6x6 

Max. rychlost – 85 km/h 

Obrázek 34: Tatra T158-8P6R33.391 s nosičem kontejnerů [21] 
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Max. nosnost – 30 t 

Max. zatížení náprav – 9 t + 2 x 11,5 t 

Nástavba: Hákový nakladač s nosičem kontejnerů MULTILIFT XR 18S.56 

s nosností 18 t, délka kontejneru 4,5 – 6,6 m 

 Autojeřáb Liebherr LTM 1500-8.1 

Autojeřáb bude použit během zemních prací při dopravě stavebních strojů  

do stavební jámy 2.PP. Dále bude použit pro horizontální dopravu materiálu  

pro záporové pažení. Bude pronajatý z firmy Hanyš. 

Technické parametry: 

Max. nosnost – 500 t / 3 m 

Max. vyložení – 50 m 

Max. výška zdvihu – 56 m 

Počet náprav - 8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 35: Autojeřáb Liebherr LTM 1500-8.1 [22] 

Obrázek 36: Rozměry autojeřábu LTM 1500-8.1 [23] 
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 Únosnost autojeřábu 

• Bod 1 – Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

Vrtná souprava má hmotnost 52,0 t a bude dopravována do stavební jámy 2.PP 

pro provedení pilot ve vzdálenosti 20 m. Autojeřáb má v této vzdálenosti  

při vyloží 26,5 m únosnost 71 t, která vyhoví. 

• Bod 2 – Vrtná souprava Soilmec SM21 

Vrtná souprava, která bude provádět zemní kotvy má hmotnost 22 t. Vrtná 

souprava bude dopravována do stavební jámy ve vzdálenosti 20 m. Autojeřáb  

má v této vzdálenosti při vyloží 21,3 m únosnost 66 t, která vyhoví. 

• Bod 3 – Rypadlo Caterpillar 320F 

Rypadlo bude provádět výkopové práce ve stavební jámě 2.PP, jeho hmotnost 

činí 21,5 t. Vzdálenost a únosnost pro přepravu stroje je stejná jako v bodě 2. 

• Bod 4 – Kontejner o objemu 10 m3 

Obrázek 37: Posouzení únosnosti autojeřábu [23] 
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Kontejner bude sloužit k nakládání vytěžené zeminy ze stavební jámy 2.PP. Plně 

naložený kontejner bude mít hmotnost 17,1 t. Vzdálenost a únosnost  

pro přepravu kontejneru je totožná s bodem 2. 

 Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

Vrtná souprava Bauer BG 18 H bude provádět vrty pro piloty a zápory. 

V úrovni 1.PP bude také vrtná souprava ukládat do vrtů ocelové armakoše.  

 

Technické parametry: 

Výkon motoru – 186 kW 

Pracovní výška – 19,13 m 

Max. průměr vrtu – 1500 mm 

Max. hloubka vrtu – 45,7 m 

Hmotnost – 52,0 t 

Délka vrtací soupravy – 4,7 m 

Šířka vrtací soupravy – 3,0 m 

Rychlost vrtání – 8,5/8,5 m/min 

 

 

 

Obrázek 39: Rozměry vrtné soupravy 

Bauer BG 18 H [24] 
Obrázek 38: Vrtná souprava Bauer 

BG 18 H [24] 
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 Vrtná souprava Soilmec SM 21 

Tato vrtná souprava bude využita na provedení zemních kotev. 

 

Technické parametry: 

Výkon motoru – 176 kW 

Hmotnost – 22 t 

Průměr vrtu – 50 až 315 mm 

Max. hloubka vrtu – 20,0 m 

Stoupavost – 19° 

Šířka vrtné soupravy – 2550 mm 

Délka vrtné soupravy – 10533 mm 

Výška vrtné soupravy – 3414 mm 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 42: Rozměry vrtné soupravy Soilmec SM21 [25] 

Obrázek 40: Rozměry vrtné soupravy Bauer BG 18 H [24] 

Obrázek 41: Vtrná souprava Soilmec 

SM21 [25] 
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 Tahač Volvo FM 13 s podvalníkem Goldhofer STZ 

Hlubinný podvalník bude použit pro dopravu těžkých stavebních strojů. 

 

Technické parametry: 

Hmotnost návěsu – 70 t 

Nosnost – 53 t 

Délka návěsu – 14 800 mm 

Max. rychlost – 80 km/h 

Ložná plocha – 37,6 m2 

Výška valníku – 0,93 m 

 

 

 

 Nákladní automobil Scania G 480 s hydraulickou rukou 

Nákladní automobil bude sloužit pro dovoz a skládání těžšího materiálu. 

Bude se jednat o výztuž, dřevo, palety s cihlami apod. 

 

Technické parametry: 

Nosnost vozidla – 12 t 

Max. dosah ruky – 12,1 m 

Max. nosnost ruky – 7 t 

Délka automobilu – 9,354 m 

Šířka vozidla – 2,55 m 

Délka ložné plochy – 7,479 m 

Šířka ložné plochy – 2,5 m 

 

 

 

 Samostavitelný věžový jeřáb Liebherr 81.K 

Věžový jeřáb bude hlavním mechanismem pro horizontální a vertikální 

dopravu materiálu na staveništi během hrubé stavby objektu. 

Obrázek 43: Podvalník STZ [26] 

Obrázek 44: Nákladní automobil Scania G 

480 s hydraulickou rukou [27] 
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Technické parametry: 

Nosnost / vyložení – 1,4 t / 45,0 m 

Příkon – 22 kW 

Napětí – 380-480 V 

Frekvence – 50/60 Hz 

Rozměr založení – 4,5 x 4,5 m 

Poloměr otáčení – 2,75 m 

Hmotnost protizávaží – 40 t 

Obrázek 45: Věžový jeřáb Liebherr 81.K [28] 
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Obrázek 46: Tabulka únosnosti věžového jeřábu [28] 

 

 

 

Bod 1 – Nejtěžší břemeno: Plná bádie betonové směsi 2,4 t, max. vzdálenost 29,0 m 

Bod 2 – Nejvzdálenější břemeno: Bednící prvky DOKA 1,4 t, vzdálenost 44 m 

Bod 3 – Nejbližší břemeno: Bednící prvky DOKA 1,4 t, vzdálenost 5,1 m 

Bod 4 – Nejtěžší paleta cihel Porotherm 25 P+D AKU Z 1,27 t, vzdálenost 26,2 m 

 Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

Autodomíchávač bude sloužit k dopravě čerstvé betonové směsi  

pro zhotovení železobetonových konstrukcí. Z výpočtu vyplývá, že pro plynulost 

betonáže autočerpadlem bude potřeba nasazení 5 autodomíchávačů. Při betonáži 

bádií bude počet určen stavbyvedoucím. 

Technické parametry: 

Typ AM 8 C 

Jmenovitý objem – 8 m3 

Geometrický objem – 14 120 l 

Vodorys – 9340 l 
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Stupeň plnění – 56,7 % 

Sklon bubnu – 12,45 ° 

Otáčky bubnu – 0 – 12 / 14 U/min 

Hmotnost nástavby – 4350 kg 

Průměr bubnu – 2300 mm 

Výška násypky – 2499 mm 

Průjezdná výška – 2503 mm 

Výsypná výška – 1101 mm 

 Autočerpadlo Schwing S 43 SX 

Autočerpadlo bude využito při sekundární dopravě čerstvé betonové směsi  

pro monolitické železobetonové konstrukce objektu. Autočerpadlo bude umístěno 

jižně od objektu a bude se pohybovat podle potřeby dosahu po zpevněné ploše. 

Technické parametry: 

Výložník S 43 X: 

Vertikální dosah – 42,3 m 

Horizontální dosah – 38,1 m 

Počet ramen – 5 

Skládání výložníku – RZ 

Dopravní potrubí – DN 125 

Pracovní rádius otoče – 2 x 370 ° 

Zapatkování přední / zadní – 8,3 / 8,3 m 

Čerpací jednotka P 2525: 

Pohon – 636 l/min 

Obrázek 47: Autodomíchávač Stetter C3 Basic 

line [29] 

Obrázek 48: Autočerpadlo Schwing S 43 SX [30] 
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Dopravní válec – 250 x 2500 mm 

Hydraulický válec – 120 / 85 mm 

Počet zdvihů – 22 min-1 

Dopravované množství – 163 m3/h 

Max. tlak betonu – 85 bar 

Obrázek 49: Dosah autočerpadla Schwing S 43 SX [31] 
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 Bádie na beton 1016H PAM 

Bádie na beton bude využívána při sekundární dopravě betonové směsi  

na staveništi. Je navržena pro betonáž stěn, sloupů a atik. Použití bádie bude 

stavnovovat stavbyvedoucí.  

Technické parametry: 

Typ – 1016H.12 

Objem – 1000 l 

Výška – 1690 mm 

Nosnost – 2400 kg 

Hmotnost – 610 kg 

 

 

 

 Dodávka Fiat Ducato  

Dodávka bude používána pro dovoz menších strojů, nářadí a drobných 

materiálů. 

Technické parametry: 

Motor - 3.0 CNG 136k E6 

Pohotovostní hmotnost – 1,9 t 

Užitná hmotnost – 1,6 t 

Objem nákladního prostoru – 10 m3 

Max. délka nákladového prostoru – 3120 mm 

Max. šířka nákladového prostoru – 1870 mm 

 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 

Výtah bude využit pro vertikální dopravu materiálu a osob při dokončovacích 

prací. 

Technické parametry: 

Nosnost – 850 kg 

Rychlost zdvihu – 24 m/min 

Max. výška – 100 m 

Obrázek 50: Bádie 1016 PAM [32] 

Obrázek 51:Dodávka Fiat Ducato [33] 
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Obrázek 52: Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP [34] 

Napájení – 400 V / 16 A 

Rozměry koše – 160 x 140 x 110 cm 

 
 

 

 

 

 Silo na suché směsi Cemix 

Silo bude sloužit pro uskladnění sypkých směsí pro omítky. Využité bude 

během dokončovacích prací. 

Technické parametry: 

Objem – 18 m3 

Průměr – 2500 mm 

Celková výška – 6285 mm 

Výpustní výška – 1200 mm 

 

 

 Omítací stroj Kaleta – 5S 

Strojní omítačka bude sloužit k nanášení vrstev omítek. 

Technické parametry: 

Obrázek 53: Silo na suché

směsi [35] 
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Kapacita – 135 kg 

Plnící výška – 900 mm 

Výkon – 6-60 l 

Dopravní vzdálenost – 20 m 

Celková hmotnost – 220 kg 

Vodní čerpadlo – 400 V 

 

 

 

 

 Čerpadlo Mixokret Putzmeister M 740DB 

Dopravníkové čerpadlo bude využito pro dopravu litých betonových směsí. 

Technické parametry: 

Přepravené množství materiálu – 3,5 m3/hod 

Užitný objem tlakové nádoby – 240 l 

Vertikální max. dosah – 80 m 

Horizontální max. dosah – 150 m 

Hmotnost – 1650 kg 

 

 

 Vanový kontejner Mulda 10 m3 

Vanový kontejner bude sloužit k nakládání vytěžené zeminy ze stavební jámy 

2.PP. Z jámy bude vytahován pomocí autojeřábu. 

Technické parametry: 

Rozměry š/d/v – 1820/4000/1800 mm 

Hmotnost – 790 kg 

Objem – 10 m3 

 

 Obrázek 56: Vanový kontejner 

Mulda 10 m3 [38] 

Obrázek 54: Strojní omítačka Kaleta 

5S [36] 

Obrázek 55: Čerpadlo Mixokret 

Putzmeister M 740DB [37] 
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 Menší stroje a nářadí 

 Stavební míchačka Belle – Altrad 165 l 

Míchačka bude využita při míchání maltových směsí 

Technické parametry: 

Hmotnost – 72 kg 

Objem bubnu – 165 l 

Elektrický příkon – 0,8 kW 

Napětí – 230 V / 50 Hz 

 

 

 

 

 

 Svařovací zařízení TransTig 1750 Puls 

Svářečka bude používána při svařování výztuže železobetonových konstrukcí. 

Technické parametry:  

Pracovní napětí – 25,6 V 

Svařovací proud – 10-140 A 

Hmotnost – 9,1 kg 

Napájení – 230 V 

 

 

 

 Benzínová motorová pila Stihl 

MS 181 

Technické parametry: 

Zdvihový objem – 31, cm3 

Výkon – 1,5 kW 

Hmotnost – 4,3 kg 

Vnější hluk – 112 dB(A) 

Obrázek 59:Benzínová motorová pila Stihl 

MS 181 [41] 

Obrázek 57: Stavební míchačka Belle-

Altrad 165 l [39] 

Obrázek 58: Svařovací zařízení 

TransTig 1750 Plus [40] 
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Objem palivové nádrže – 0,27 l 

Počet – 2 ks 

 Uhlová bruska Makita GA7020 

Technické parametry: 

Příkon – 2200 W 

Průměr kotouče – 180 mm 

Hmotnost – 4,7 kg 

 

 

 

 Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 600 SET 

Technické parametry: 

Průměr hlavice – 35 mm 

Délka hadice – 8 m 

Napětí – 230 V 

Příkon – 0,6 kW 

Proud – 2,7 A 

Hmotnost – 9,5 kg 

Počet – 3 ks 

 
 

 Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E 

Technické parametry: 

Výkon – 0,27 kW 

Délka – 2 m 

Hmotnost – 18 kg 

Napětí – 230 V 

Frekvence – 50/60 Hz 

Hladina hluku – 92 dB(A) 

Otáčky – 10.500 ot/min 

Počet – 3 ks 

Obrázek 60: Uhlová bruska Makita 

GA7020 [42] 

Obrázek 62: Vibrační lišta 

Atlas Copco BV 20 E [44]  

Obrázek 61: Ponorný vibrátor 

Atlas Copco AME 600 SET [43]  
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 Stříhačka betonářské oceli CX 20 – Sima 

Technické parametry: 

Rychlost střihu – 3-3,5 s/střih 

Průměr armovací tyče – 20 mm 

Hmotnost – 13 kg 

Výkon – 0,95 kW 

Frekvence – 50/60 Hz 

Napětí – 230 V 

 
 
 

 Aku přímočará pila Makita DJV181RTJ 

Technické parametry: 

Počet úderů za min – 0-3500 min-1 

Výška zdvihu – 26 mm 

Řezný výkon – 135 mm 

Hmotnost – 2,5 kg 

Počet – 3 ks 

 

 

 

 

 Vrtací kladivo BOSH GSH 11 VC Professional 

Technické parametry: 

Příkon – 1,7 kW 

Max. počet úderů – 1700 /min 

Síla úderu – 23 J 

Hmotnost – 11,4 kg 

 

 

 

Obrázek 63: Stříhačka betonářské oceli 

CX 20 Sima [45]  

Obrázek 64: Aku přímočará 

pila Makita DJV181RTJ [46]  

Obrázek 65: Vrtací kladivo BOSH 

GSH 11 VC Professional [47] 
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 Nivelační sestava Leica jogger 32 

Technické parametry: 

Zvětšení – 32 x 

Přesnost – 2,5 mm/km 

Průměr objektivu – 36 mm 

Hmotnost – 1,5 kg 

Příslušenství – stativ, lať 

 

 
 
 
 

 Totální stanice Gefos Viva TS12 P 

Technické parametry: 

Zvětšení – 30 x 

Přesnost měření úhlů – 1 mm + 1,5 ppm na hranol 

Dosah dálkoměru – 3500 m na hranol 

Hmotnost – 4,8 kg  

Příslušenství – stativ, hranol, výtyčka, dálkové ovládání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 66: Nivelační sestava 

Leica Jogger 32 [48] 

Obrázek 67: Totální stanice 

Gefos Viva TS12 P [49] 
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 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   HOTEL FRÝDLANT                    

Místo stavby:   Mánesova 964, 464 01 Frýdlant 

Katastrální území:  Frýdlant v Čechách 

Čísla pozemků: 2595, 2597, 2598, 2599, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 

2594/4, 2594/5 

Kraj:    Liberecký 

Stavebník:   Antonie Hotels, s.r.o. 

Libřická 715, Praha 9 

IČO: 28237978 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

Podrobnosti:   Obestavěný prostor: 10 462 m3 

Zastavěná plocha: 1 425 m2  

Počet podlaží:  2 podzemní podlaží, 2 nadzemní 

podlaží 

Výškové poměry: 0,000 = 322,10 m n.m. Bpv = 

1.NP 

Stavba se nachází v severní části města Frýdlant v Čechách a je dopravně 

dostupná z obousměrné komunikace Mánesova. Objekt je navržen jako hotel  

se 3 hlavními podlažími. Hotel obsahuje 19 pokojů, sportovní zázemí, restaurační  

a konferenční prostory. V severozápadní straně objektu pod částí 1.PP je navrženo 

podzemní podlaží 2.PP, které je přístupné po samostatném schodišti. Objekt  
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je založen na pilotách, které nejsou provázány se základovými konstrukcemi. Každé 

hlavní podlaží je severně uskočeno o jeden modul délky. Zastřešení je navrženo 

dvojitým řešením, železobetonovými vazníky a krovem. Střecha je navržena  

jako plochá sedlová se sklonem 7 %. Konstrukční systém objektu je převážně řešen 

jako monolitický železobetonový stěnový, v 1.NP se jedná o kombinace stěnového  

a sloupového systému. Suterén 2.PP bude řešen jako tzv. bílá vana, tzn. vodostavební 

konstrukce. Veškeré konstrukce ve styku se zeminou jsou navrženy z betonu třídy  

C 30/37 XC3 s krystalizací. Ostatní železobetonové monolitické konstrukce z betonu 

pevnostní třídy C 30/37 XC1. Vodorovné konstrukce budou provedeny jako 

monolitické železobetonové. Stavební jáma 2.PP je zajištěna záporovým pažením 

s injektovanými kotvami. 

 Obecné informace o procesu 

Tento technologický proces řeší založení spodní stavby, konkrétně podlaží 

2.PP, které je řešeno jako bílá vana. Zahrnuje zemní práce, záporové pažení, 

záporové kotvy s injektovaným kořenem a piloty.  

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu můžeme konstatovat,  

že objekt je z hlediska založení hodnocen jako složitý objekt v jednoduchých 

základových poměrech, a to II. geotechnické kategorie. Jelikož je staveniště svažité 

směrem k jihu, mocnost základové půdy se mění. Z provedených vrtů je patrné,  

že první vrstvu odběru tvoří humózní jílovito-písčitá zemina v mocnosti  

0,00 – 0,60 m, která je nevhodná pro zakládání. Tato vrstva se sejme a část odveze 

na skládku. V 1.úrovni stavební jámy je zemina soudržná, třídy těžitelnosti 3  

se součinitelem nakypření 15 – 20 %. Tyto vrstvy tvoří tuhá jílovitá hlína a písčitý jíl 

s tuhou konzistencí. Jejich objemová hmotnost v rostlém stavu je 1770 kg/m3. 

V úrovni stavební jámy pro 2.PP byla zjištěna zemina třídy těžitelnosti 4, která 

obsahuje střednězrnný písek s jemnozrnnými frakcemi štěrku. Jejich objemová 

hmotnost v rostlém stavu činí 1830 kg/m3 se součinitelem nakypření 20 %.  

Před zahájením prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě realizované 

v předchozí etapě výstavby wellness a polohopisné a výškové body. Zemní práce 

započnou hrubými terénními úpravami, vytvořením zemní pláně sejmutím ornice 

v mocnosti 0,6 m. Výkopy stavební jámy budou provedeny ve třech úrovních.  

Po vytvoření pracovní roviny se provede výkop do úrovně podkladního betonu  
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pro založení 1.PP do úrovně -4,120, respektive na kótu -3,950 nad stavební jámou 

2.PP. Z této úrovně se místech 2.PP provedou vrty a osazení zápor pro záporové 

pažení stavební jámy. Zápory jsou tvořené z profilu IPE 360 a 330,  

které jsou rozmístěny po obvodu 2.PP. Po realizaci zápor bude vykopána druhá 

úroveň stavební jámy po kótu - 5,800, a to 316,30 m n. m. Během výkopu bude 

průběžně mezi zápory vkládána pažina z výdřevy tl. 100 mm. Po realizovaném 

výkopu na požadovanou úroveň se provedou příslušné zemní kotvy a osadí převázky. 

Po předepnutí na požadovanou napínací sílu se provede výkop na finální třetí úroveň, 

a to na spodní úroveň podkladního betonu ve 2.PP ve výšce 314,34 m n. m.  

Pilotážní práce budou probíhat ve dvou cyklech. První cyklus je navržen 

provedením pilot pro založení 1.PP. Pro realizaci druhého cyklu bude zapotřebí 

automobilový jeřáb, který dopraví vrtnou soupravu do stavební jámy 2.PP. V úrovni 

2.PP vrtná souprava provede zbývající piloty pro založení tohoto podlaží. 

 VÝPIS MATERIÁLU 

 Materiály 

Hlavní výkaz výměr materiálů je součástí položkového rozpočtu v příloze  

č. 4 –  Položkový rozpočet pro hrubou stavbu s výkazem výměr. 

 Sejmutí ornice 

Část sejmuté ornice bude uložena ve figurách v maximální výšce 1,5 m  

na staveništi. Zbytek ornice bude odvezen na příslušnou skládku. Pro přemístění 

ornice, kterou tvoří jílovitá hlína třídy těžitelnosti 1, bude počítáno se součinitelem 

nakypření 15 %. 

Materiál 
Množství v rostlém 

stavu [m3] 

Množství v nakypřeném 

stavu [m3] 

Ornice – staveniště 298,6 343,39 

Ornice – odvoz 917,7 – 298,6 = 619,1 711,97 

Tabulka 27: Výpis materiálu – sejmutí ornice 
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 Hloubení nezapažené pracovní roviny 

Tuto úroveň pracovní roviny výkopů tvoří tuhá jílovitá hlína a písčitý jíl 

s tuhou konzistencí. Objemová hmotnost těchto zemin v rostlém stavu je 1770 kg/m3. 

Součinitel nakypření je 20 %. 

Materiál 
Množství v rostlém 

stavu [m3] 

Množství v nakypřeném 

stavu [m3] 

Zemina třídy 

těžitelnosti 3 
2632,84 3159,4 

Tabulka 28: Výpis materiálu – hloubení nezapažené pracovní roviny 

 Hloubení zapažené stavební jámy 

Pro hloubení zapažené stavební jámy počítáme se zeminou třídy těžitelnosti 

4. Jedná se o střednězrnné písky s jemnozrnnými frakcemi štěrku. Jejich objemová 

hmotnost v rostlém stavu je 1830 kg/m3 se součinitelem nakypření 20 %. 

Materiál 
Množství v rostlém 

stavu [m3] 

Množství v nakypřeném 

stavu [m3] 

Zemina třídy 

těžitelnosti 4 
1207,92 1449,5 

Tabulka 29: Výpis materiálu – hloubení zapažené stavební jámy 

 Pažení 

Zápory budou kotvené po celém obvodu stavební jámy pro 2. PP. Jsou 

navrženy z profilů IPE 360, 330 délky 6,0 a 6,5 m. Pro zajištění zápor bude sloužit 

beton pevnostní třídy C 8/10. Mezi zápory bude postupně vkládaná výdřeva  

tl. 100 mm.  

Po výkopu do určené roviny budou injektovány zemní kotvy ve sklonu 30°  

a délky 10,0 m. Výztuž kotev je navržena ze čtyřdrátového pramence typu 4xY1770 

s injektážním tlakem 3,0 MPa s 10 l na etáž. Na kotvy budou osazeny převázky 

z oceli 2xU 300. 
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Ozn. 
Průměr 

vrtu 
[mm] 

Pracovní 
rovina 

[m n.m.] 

Úroveň 
vrtu 
[m 

n.m.] 

Sklon 
vrtu 
[°] 

Výztuž 
vrtu 
[–] 

Délka 
kotev 
[m] 

Délka 
kořene 

[m] 

Předp. 
síla 

[kN] 

Počet 
[ks] 

K1-
K4 

13
3 

316,50 316,80 

30
 

4x
 Y

17
70

 

10
,0

 

4,
5 

36
0 

4 

K5 316,30 316,60 1 

K6-
K12 

316,50 316,80 7 

K13 316,30 316,60 1 

K14-
K20 

316,50 316,80 7 

Tabulka 30: Výpis materiálu – zemní kotvy 

Ozn. 
Průměr 

vrtu 
[mm] 

Horní 
hrana 
zápor 

[m n.m.] 

Úroveň 
betonu 

[m n.m.] 

Výztuž 
zápory 

[–] 

Délka 
zápory 

[m] 

Počet 
[ks] 

Z1-Z7 

62
0 

31
8,

15
 

314,34 IPE 330 6,0 7 

Z8 314,34 IPE 330 6,5 1 

Z9-Z10 313,64 IPE 360 6,5 2 

Z11 314,34 IPE 330 6,5 1 

Z12-Z22 314,34 IPE 330 6,0 11 

Z23 314,34 IPE 330 6,5 1 

Z24-Z25 313,64 IPE 360 6,5 2 

Z26 314,34 IPE 330 6,5 1 

Z27-Z38 314,34 IPE 330 6,5 12 

Tabulka 31: Výpis materiálu – zápory 

Materiál Délka profilu [mm] Počet 
[ks] 

Převázka U 300 1900 40 

Tabulka 32: Výpis materiálu – převážka 

Materiál Tloušťka [mm] Množství 
[m2] 

Výdřeva 100 283,35 

Tabulka 33: Výpis materiálu – pažiny 
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 Piloty 

Pro realizaci pilot bude použit beton pevnostní třídy C 25/30 XA1 a výztuž 

z oceli 10 505. Průměry pilot jsou od 620 mm do 900 mm. Délky se pohybují  

od 5,0 m do 18,0 m. 

Ozn. 

Průměr 
piloty 
[mm] 

Úroveň 
hlavy 
piloty 

[m n.m.] 

Délka 
piloty 
[m] 

1 620 -7,660 11,00 

2 900 -7,660 13,00 

3 900 -7,660 14,00 

4 900 -7,660 14,00 

5 900 -8,360 14,50 

6 750 -7,660 11,00 

7 750 -7,660 12,00 

8 620 -7,660 11,00 

9 620 -8,360 5,00 

10 620 -8,360 7,50 

11 620 -7,660 11,00 

12 900 -4,020 18,00 

13 750 -4,020 13,00 

14 620 -4,020 9,50 

15 750 -4,020 12,50 

16 750 -4,020 12,00 

17 620 -4,020 7,50 

18 620 -5,470 10,00 

19 620 -5,470 9,00 

20 620 -5,470 10,00 

21 620 -5,470 5,50 

22 620 -4,020 9,50 

Tabulka 34: Výpis materiálu – piloty 

 Doprava 

 Primární doprava 

Všechna vytěžená zemina určená k odvozu bude přesunuta na skládku 

stavebního odpadu firmy Čefos vzdálené 3,1 km v obci Větrov. Z hlediska krátké 

vzdálenosti a výpočtu potřeby budou nasazeny 3 nákladní automobily značky Tatra 
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T158-8P6R33.341 s třístrannou sklápěcí korbou o objemu 12 m3. Těžké stroje budou 

dopravovány z firmy Zeppelin sídlící v městě Liberec pomocí tahače Volvo FM  

13 s podvalníkem Goldhofer STZ. Pomocný materiál bude převážen dodávkou typu 

Fiat Ducato z nejbližších stavebnin Prodoma sídlící v Liberci. Potřebný štěrk a písek 

bude dovážen z firmy uhelné sklady Raspenava sídlící v obci Raspenava  

ve vzdálenosti 7,3 km od staveniště sklápěčem. Potřebný hutní materiál bude 

dovezen z firmy Feromax sídlící v Liberci. Beton pro provedení pilot a záporového 

pažení bude dovážen z obce Nové Město pod Smrkem z betonárny Andrbeton 

pomocí autodomíchávače Stetter C3 Basic line. Tato nejbližší betonárna je vzdálena 

12,8 km s dojezdovým časem 17 min. Dřevěný materiál pro pažení bude dovážen 

z pily Herap, která se nachází v obci Hejnice vzdálené 11,4 km.  

 Sekundární doprava 

Vykopaná zemina bude nakládána pásovým rypadlem Caterpillar 320F 

rovnou na nákladní automobil se sklápěcí korbou a odvážena na patřičnou skládku. 

Dopravu většiny materiálu a strojů ve vertikálním i horizontálním směru bude 

zajišťovat autojeřáb Liebherr LTM 1500-8. K betonování pilot a zápor bude doprava 

zajištěna pomocí rukávu z autodomíchávače Stetter C3 Basic line a čerpadla 

Schwing S 43 SX. Pomocný a drobný materiál bude dopravován ručně, popřípadě 

stavebním kolečkem. Na staveništi bude z hlediska bezpečnosti dovolená maximální 

rychlost 10 km/h. 

 Skladování 

Sejmutá ornice bude skladována na pozemku stavebníka, jižně od staveniště. 

Ornice bude chráněna geotextílií a uložena v deponii maximální výšky 1,5 m. 

Armakoše a zápory budou skladovány na rovných, zpevněných a odvodněných 

plochách. Ve styku se zeminou budou odděleny dřevěnými pokládky v takové 

vzdálenosti, aby nedocházelo k deformaci výztuže. Veškerá výztuž bude označena 

přehlednými štítky. Výdřeva pro pažení bude také uložena na zpevněné a odvodněné 

ploše, podložena pokládky a v případě nepříznivého počasí zakryta plachtou. 
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 PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

 Převzetí a předání staveniště 

Stavebník, nebo jím zvolený zástupce, předá staveniště hlavnímu zhotoviteli 

stavby objektu hotelu. Předání bude provedeno za přítomnosti objednatele, 

projektanta a stavebního dozoru. Bude předáno vydané platné stavební povolení  

a kompletní schválená projektová dokumentace. Dále se předají hlavní výškové  

a polohopisné body, vytyčení stávajících inženýrských sítí realizované v 1. etapě 

výstavby, které byly provedeny oprávněným geologem. O převzetí a předání 

staveniště bude potvrzen protokol a zápis do stavebního deníku.  

 Připravenost staveniště 

Příjezdová komunikace je po ulici Mánesova s obousměrným provozem 

s asfaltovým povrchem. Celé staveniště bude ohraničeno dočasným mobilním 

oplocením výšky 2,0 m. U dvou vjezdů bude část plotu odnímatelná, na kterém bude 

pověšena informační cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám a platné 

stavební povolení. Před výjezdem z objektu bude umístěna plocha čistící zóny 

s odlučovačem ropných látek. Na jižní a východní straně od objektu bude provedena 

dočasná staveništní komunikace z recyklovaných cihel a štěrku. Základní hygienické 

podmínky budou zajištěny sanitárním typem kontejneru. Na staveništi budou 

umístěny obytné uzamykatelné buňky pro stavbyvedoucího a pracovníky. Rozvod 

elektrické energie bude zajištěn z transformátorové stanice v severozápadním cípu 

pozemku, která byla vybudována v předchozí etapě. Elektrická energie bude 

rozvedena pomocí elektrických rozvodných skříní do obytných, hygienických 

staveništních buněk zařízení staveniště. Zřízení zásobování vodou bude realizováno 

dočasnou vodovodní přípojkou k pokrytí všech hygienických potřeb. Tato přípojka 

bude připojena na již vybudované vodoměrné šachtě. Dočasná kanalizační přípojka 

bude napojena na sanitární typy kontejneru. Staveništní osvětlení bude v případě 

potřeby zajištěno rozvodem NN z trafostanice. Budou provedeny zpevněné plochy 

pro skládky materiálu. Veškeré objekty a rozvody staveništních sítí jsou zakresleny 

ve výkresu zařízení staveniště – příloha č. 6 – Zařízení staveniště. 
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 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 Obecné pracovní podmínky 

Zemní práce je příhodné provádět za příznivých klimatických podmínek. 

Teplota by neměla klesnout pod +5 °C. V případě vysokých dešťových srážek  

je nutné chránit základovou spáru pomocí geotextílie a čerpáním vody. Čerpadlo 

bude v tomto případě umístěno ve stavební jámě v 2. PP, odkud bude voda čerpána 

mimo výkopy. Betonáž zápor a pilot bude prováděna za vhodných teplot. Teplota  

se nesmí pohybovat v rozpětí +5 °C až +30 °C. Pokud teplota klesne pod +5 °C  

je nutné navrhnout změnu složení betonové směsi, aby nedocházelo k degradaci 

betonu a případných trhlin. Zajištění betonování v případech teploty nad 30 °C není 

uvažováno, jelikož zemní práce a zajištění stavební jámy ve 2. PP započnou 

v březnu. Pokud toto nastane je zapotřebí využít letní opatření. Beton zakrýt 

geotextílií a konstrukci zvlhčovat.  

Při snížené viditelnosti pod 20 m a v případě rychlosti větru nad 10 m/s 

budou práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Veškeré změny, které mají vliv  

na průběh práce budou sděleny stavbyvedoucímu, který je opatřen pravomocí 

přerušit tyto práce.  

 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou před zahájením svých prací seznámeni 

s projektovou dokumentací, technologickými postupy, předpisy, provozními 

podmínkami staveniště a vedením souvisejících inženýrských sítí na staveništi. 

Pracovníci budou také nutně proškoleni v rámci BOZP a požívání OOPP. Proškolení 

provedou všichni dotčení subdodavatelé, zaměstnavatelé pracovníků, a podepíší 

protokol o proškolení ohledně BOZP. Tyto protokoly bude stavbyvedoucí uchovávat 

na staveništi. Dále stavbyvedoucí stanoví případné postihy za nedodržení používání 

OOPP a BOZP. Všechny práce budou provádět kvalifikované osoby, které předloží 

ke kontrole platnosti profesní nebo strojní průkazy. 

 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci budou 

seznámení s technologickými postupy a předpisy. Pracovníci budou mít 
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požadovanou kvalifikaci a budou proškoleni v rámci BOZP a používání OOPP.  

Na prováděných pracích bude dohlížet stavbyvedoucí s mistrem. Mistr bude 

kontrolovat technologické postupy, využívání materiálů, bezpečnost na staveništi, 

kvalitu prováděných prací a čištění komunikace. 

 Sejmutí ornice 

 

Počet Pracovník Kvalifikace Úloha 

1 x 
Vedoucí čety - 
obsluha rypadla 

Strojní průkaz, 
proškolen 

Sejmutí ornice a její 
nakládání 

3 x 
Řidič nákladního 

auta 
Řidičský průkaz C+E, 

proškolen 
Odvoz zeminy na skládku 

1 x 
Obsluha rypadlo - 

nakladače 
Strojní průkaz, 

proškolen 
Odvoz ornice na staveništní 

skládku 

1 x Pomocný pracovník Proškolen 
Ruční dokopávky, kontrola 

polohy a výšky 

Tabulka 35: Personální obsazení – sejmutí ornice 

 Výkopové práce 

Počet Pracovník Kvalifikace Úloha 

1 x 
Vedoucí čety - 
obsluha rypadla 

Strojní průkaz, proškolen 
Výkopy zeminy třídy 

těžitelnosti 3 a 4 

3 x 
Řidič nákladního 

auta 
Řidičský průkaz C+E, 

proškolen 
Odvoz zeminy na 

skládku 

1 x Obsluha autojeřábu 
Jeřábnický průkaz, 

proškolen 
Přesun strojů do stavební 

jámy 

1 x Geodet 
Oprávnění pro 

zeměměřičskou činnost 
Vytyčovací stavby 

1 x  Asistent geodeta Poučen Pomocník vytyčování 

2 x Tesař 
min. SOU vzdělání, výuční 

list, proškolen 
Pažení výdřevy mezi 

zápory 

2 x 
Pomocný 
pracovník 

Proškolen 
Ruční dokopávky, 

kontrola polohy a výšky 

Tabulka 36: Personální obsazení – výkopové práce 

 Záporové pažení 

Počet Pracovník Kvalifikace Úloha 

2 x 
Obsluha vrtné soupravy 

– vedoucí čety 
Strojní průkaz, 

proškolen 
Provedení vrtů 



 

148 
 

1 x 
Obsluha rypadlo - 

nakladače 
Strojní průkaz, 

proškolen 
Nakládání výkopů 

2 x Řidič nákladního auta 
Řidičský průkaz C+E, 

proškolen 
Odvoz zeminy na 

skládku 

1 x Obsluha autojeřábu 
Jeřábnický průkaz, 

proškolen 
Osazení zápor a 

výztuže 

3 x  Řidič autodomíchávače Řidičský průkaz C 
Dovoz čerstvého 

betonu 

2 x  Obsluha čerpadla 
Strojní průkaz, 

proškolen 
Čerpání betonové 

směsi 

2 x Betonář 
Oprávnění, proškolen, 

poučen 
Betonáž 

1 x Geodet 
Oprávnění pro 

zeměměřičskou činnost 
Zaměření zápor, kotev 

1 x  Asistent geodeta Poučen 
Pomocník zaměřování 

zápor, kotev 

2 x Vazač 
Vazačský průkaz, 

proškolen 
Vázání břemen 

2 x Pomocný pracovník Proškolen 
Osazení zápor, kotev, 
usměrňování strojů 

Tabulka 37: Personální obsazení – záporové pažení 

 Piloty 

Počet Pracovník Kvalifikace Úloha 

1 x 
Obsluha vrtné soupravy – 

vedoucí čety 
Strojní průkaz, 

proškolen 
Provedení vrtů 

1 x 
Obsluha rypadlo - 

nakladače 
Strojní průkaz, 

proškolen 
Nakládání výkopů 

2 x Řidič nákladního auta 
Řidičský průkaz 
C+E, proškolen 

Odvoz zeminy na 
skládku 

1 x Obsluha autojeřábu 
Jeřábnický průkaz, 

proškolen 
Osazení výztuže, 

přesunutí vrtné soupravy 

3 x  Řidič autodomíchávače Řidičský průkaz C Dovoz čerstvého betonu 

2 x  Obsluha čerpadla 
Strojní průkaz, 

proškolen 
Čerpání betonové směsi 

2 x Betonář 
Oprávnění, 

proškolen, poučen 
Betonáž 

1 x Geodet 
Oprávnění pro 

zeměměř. činnost 
Zaměření pilot 

1 x  Asistent geodeta Poučen 
Pomocník zaměřování 

pilot 

2 x Pomocný pracovník Proškolen 
Osazení zápor, kotev, 
usměrňování strojů 

Tabulka 38: Personální obsazení – piloty 
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 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Podrobnější informace o stavebních strojích a pomůcek jsou uvedeny 

v kapitole č. 5 – Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

 Sejmutí ornice 

 Strojní sestava 

− 1 x Rypadlo Caterpillar 320F 

− 3 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341 

− 1 x Rypadlo-nakladač Caterpillar 444F2 

 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovní oděv, pevná obuv s ocelovou špičkou, pracovní rukavice, reflexní 

vesta, přilba. 

 Výkopové práce 

 Strojní sestava 

− 1 x Rypadlo Caterpillar 320F 

− 3 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341 

− 3 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.391 s nástavbou řetězového nosičem 

(využit při výkopu ve stavební jámě 2.PP) 

− 1 x Autojeřáb Liebherr LTM 1500-8.1 

 Nástroje a nářadí 

− 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

− 1 x Totální stanice Viva TS12 P 

− 2 x Benzínová motorová pila Stihl MS 181 

Měřící pásma, lopaty, svinovací metr, kolíky pro vytyčení, krumpáč, 

olovnice, stativ, kladiva, žebříky. 
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 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovní oděv, pevná obuv s ocelovou špičkou, pracovní rukavice, reflexní 

vesta, přilba. 

 Záporové pažení 

 Strojní sestava 

− 1 x Autojeřáb Liebherr LTM 1500-8.1 

− 1 x Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

− 1 x Vrtná souprava Soilmec SM 21 

− 1 x Tahač Volvo FM 13 s podvalníkem Goldhofer STZ 

− 1 x Rypadlo-nakladač Caterpillar 444F2 

− 2 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341 

− 2 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.391 s nástavbou řetězového nosičem 

(využit při výkopu ve stavební jámě 2.PP) 

− 3 x Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

− 1 x Autočerpadlo Schwing S 43 SX 

− 1 x Dodávka Fiat Ducato 

 Nástroje a nářadí 

− 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

− 1 x Totální stanice Viva TS12 P 

− 2 x Benzínová motorová pila Stihl MS 181 

− 1 x Svařovací zařízení TransTig 1750 Puls 

− 1 x Uhlová bruska Makita GA7020 

Měřící pásma, lopaty, svinovací metr, kolíky pro vytyčení, krumpáč, 

olovnice, stativ, kladiva, žebříky. 

 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovní oděv, pevná obuv s ocelovou špičkou, pracovní rukavice, reflexní 

vesta, přilba, ochranné brýle, svařovací kukla. 
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 Piloty 

− 1 x Vrtná souprava Bauer BG 18 H 

− 1 x Autojeřáb Liebherr LTM 1500-8.1 

− 1 x Tahač Volvo FM 13 s podvalníkem Goldhofer STZ 

− 1 x Rypadlo-nakladač Caterpillar 444F2 

− 2 x Nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.391 

− 3 x Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

− 1 x Autočerpadlo Schwing S 43 SX 

 Nástroje a nářadí 

− 1 x Nivelační sestava Leica jogger 32 

− 1 x Totální stanice Viva TS12 P 

− 2 x Benzínová motorová pila Stihl MS 181 

− 1 x Svařovací zařízení TransTig 1750 Puls 

− 2 x Uhlová bruska Makita GA7020 

− 1 x Vrtací kladivo BOSCH GSH 11 VC Professional 

 Měřící pásma, lopaty, svinovací metr, kolíky pro vytyčení, krumpáč, 

olovnice, stativ, kladiv, pákové kleště, štípací kleště, ohýbačky, žebříky. 

 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovní oděv, pevná obuv s ocelovou špičkou, pracovní rukavice, reflexní 

vesta, přilba, ochranné brýle, svářecí kukla. 

 PRACOVNÍ POSTUP 

 Sejmutí ornice 

Zemní práce započnou sejmutím ornice v mocnosti 60 cm. Tato hloubka  

je stanovena z inženýrsko-geologického průzkumu a vrtů, z něhož vyplývající. Tyto 

práce jsou navrženy pomocí rypadla Caterpillar 320F, který vytěženou zeminu bude 

přímo nakládat na nákladní automobil Tatra T158-8P6R33.341. Nákladní automobil 

bude dovážet zeminu na skládku do nedaleké obce Větrov. Budou nasazeny  

tři automobily pro plynulost těžení výkopů. Část ornice bude převezena jižně  

od staveniště na pozemek stavebníka k opětovnému použití. Převezená ornice bude 
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chráněna proti negativním klimatickým vlivům pomocí geotextílie a uložena 

v maximální výšce figury 1,5 m. Pohyb strojů je znázorněn v příloze č. 7 – Schéma 

postupu sejmutí ornice. 

Po provedení sejmutí ornice budou geodetem vytyčeny důležité body  

pro výstavbu. Jedná se o vytyčení inženýrských sítí, hlavní polohopisné a výškové 

body. Vytyčení geodet provede za pomoci zaražení dřevěných kolíků, které označí 

sprejem. 

 Výkopové práce do 1. úrovně 

První úroveň výkopových prací spočívá ve vyhloubení jámy do pracovní 

úrovně na kótu -3,950, a to 318,15 m. n. m, nad stavební jámou pro 2.PP. Výkopy 

pro založení 1.PP se provedou na kótu -4,120. Tyto práce bude strojně provádět 

pásové rypadlo Caterpillar 320F s lopatou o objemu 1,3 m3, které bude vytěženou 

zeminu přímo nakládat na nákladní auto Tatra T158-8P6R33.341 se sklápěcí 

nástavbou o objemu 12 m3. Tento sklápěč bude zeminu odvážet na určenou skládku. 

Pohyb po staveništi je navržen takovým způsobem, aby se sklápěč nacházel 

v pracovním dosahu rypadla. Svahování výkopu bude prováděné ve sklonu 1:1,5.  

Při závěru hloubení bude zhotovena nájezdová rampa ve sklonu 10°. Při převýšení 

2,07 m tato rampa vychází na délku 11,74 m. Průběžně během prací se budou 

výkopy zabezpečovat jednotyčovým zábradlím z dřevěných prken se seříznutou 

špičkou. Zábradlí musí být minimálně 1,1 m vysoké a umístěno minimálně 1,5 m  

od hrany výkopu. Toto zabezpečení platí pro všechny výkopy. Schéma postupu prací 

je znázorněno v příloze č. 8 – Schéma postupu výkopů – 1.úroveň. 

 Zápory 

Provedení zápor bude sloužit k zajištění stavební jámy 2.PP. Nejprve geodet 

zaměří a vytyčí umístění vrtu zápor. Tyto místa označí zaražením kolíku,  

které viditelně označí sprejem. Vrty pro zápory o průměru 620 mm, hloubce 6,0 a 6,5 

m budou zajištěny vrtnou soupravou Bauer BG 18 H. Kotevní délky zápor jsou 

navrženy v délce 1,99 m, respektive 2,19 m pod úrovní základové spáry. Zápory Z16 

a Z17 budou dodatečně provedeny po uzavření jámy pro realizaci zemních kotev.  

Po vyvrtání budou osazeny ocelové zápory IPE 330 a 360 pomocí vrtné soupravy. 

Kotvení zápor je navrženo z betonu třídy C 8/10, který bude do vrtu ukládán pomocí 
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autodomíchávače s rukávem. Vytěžená zemina bude ukládána v blízkosti vrtů  

pro zpětné zasypání, zbytek bude naložen kolovým rypadlo-nakladačem Caterpillar 

444F2 na nákladní automobil a odvezen na příslušnou skládku. Předpokládaná doba 

jednoho vrtu je 1,5 hod. Pohyb strojů je vyznačen v příloze č. 9 – Schéma postupu 

provedení zápor. 

 Výkopové práce do 2. úrovně 

Po osazení zápor bude vyhloubena stavební jáma 2.PP do úrovně -5,800,  

a to 316,30 m. n. .m, pro vytvoření pracovní roviny k pojezdu vrtné soupravy 

prováděné zemní kotvy. Práce bude provádět již výše zmíněné rypadlo, které bude 

zeminu nakládat přímo na sklápěč. V průběhu výkopů se bude osazovat za příruby 

ocelových zápor pažina z výdřevy tl. 100 mm, která bude zaklínována minimálně 

dvěma klíny na pažnici. Po osazení výdřevy se za pažinu bude ukládat vytěžená 

zemina. K závěru hloubení bude rypadlem zhotovena rampa pro nájezd vrtné 

soupravy k provedení zemních kotev v minimálním sklonu 15°. Tento sklon, 

s převýšením 1,85 m, tvoří rampu v délce 10,5 m. V průběhu výkopů je nutné 

kontrolovat zabezpečení stavební jámy, jak je zmíněno v bodě 7.2. Toto hloubení je 

znázorněno v příloze č. 10 – Schéma postupu výkopů – 2. úroveň.  

 Zemní kotvy 

Předchozí výkop bude sloužit jako pracovní rovina pro realizaci 

injektovaných zemních kotev. Vrtná souprava Soilmec SM 21 sjede po rampě  

do výkopu 2. úrovně, kde budou vyvrtány vrty pro zemní kotvy ve sklonu  

30° od vodorovné od pracovní roviny o průměru 133 mm. Zemní kotvy jsou 

navrženy ze čytřpramencové lanové kotvy Y1770 v délce 10,0m. Kořenová část  

je 4,5 m. Po zhotovení vrtu budou osazeny kotvu a vrt vyplněn pomocí zálivky  

z cementové suspenze SG 311. Po zatvrdnutí zálivky, v čase 9 hod., bude zhotovena 

po etážích tlaková injektáž v kořenové části kotvy. Po injektáži budou osazeny  

na kotvy ocelové převázky 2x U300 zakotvené k ocelovým záporám a roznášecí 

desky pod hlavu kotvy. Po předepsané době budou zemní kotvy aktivovány tím,  

že do nich bude vneseno předpětí na požadovanou sílu. Pro zhotovení zemních kotev 

bude nutné odkopat nájezd do stavební jámy pomocí rypadla Caterpillar 320F. V této 

fázi budou provedeny dvě zbývající zápory Z16 a Z17 dle výše zmíněného bodu 7.4. 

Následně bude vrtná souprava přesunuta ze stavební jámy pomocí autojeřábu 
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Liebherr LTM 1500-8.1. Hmotnost vrtné soupravy je 22 tun. Ve vzdálenosti přesunu 

cca 20 m má autojeřáb únosnost při vyložení 21,3 m 66 tun. Schéma postupu prací  

je znázorněno v příloze č. 11 – Schéma postupu provedení zemních kotev. Dále  

je záporové pažení znázorněno v příloze č. 15 – Záporové pažení – půdorys  

a v příloze č. 16 – Záporové pažení – řez. 

 Výkop dna stavební jámy 2.PP 

Tyto práce budou prováděny po předepnutí kotev strojně rypadlem Caterpillar 

320F, který bude nakládat vytěženou zeminu do vanového kontejneru o objemu  

10 m3. Tento kontejner bude autojeřáb Liebherr LTM 1500-8.1 přenášet na korbu 

nákladního automobilu TATRA T158 - 8P6R33.391 s nainstalovanou nástavbou 

řetězového nosiče kontejnerů Multilift XR 18S.56 o nosnosti 18 tun. Objemová 

hmotnost vytěžené zeminy třídy 4 v nakypřeném stavu je 1500 kg/m3. Celková 

hmotnost vanového kontejneru s naloženou zeminou je při plně naloženém stavu 

((1,5 x 10) + 2,1)) = 17,1 t. Dále bude autojeřáb přesouvat do stavební jámy i pásové 

rypadlo, které má hmotnost 21,5 t. Autojeřáb má ve vzdálenosti 20 m únosnost  

66 tun při vyloženi 21,3 m, která vyhoví. Vytěžená zemina bude odvážena  

na příslušnou skládku. Hloubení stavební jámy bude provedeno do úrovně -7,760,  

a to 314 m. n. m. V průběhu výkopů bude také osazována pažnice z výdřevy  

tl. 100 mm za příruby ocelových zápor. Pozice strojů je znázorněna v příloze  

č. 12 – Schéma postupu výkopů dna stavební jámy. 

 Piloty 

Geodet nejprve vytyčí polohu v osách pilot pomocí dřevěného kolíku,  

které označí sprejem. Pilotové práce budou prováděny ve dvou cyklech. První bude 

zhotovení pilot v úrovni 2.PP, druhý v úrovni 1.PP. Vrty pilot jsou v rozmezí  

620 mm až 900 mm. Vrtná souprava pro první cyklus bude přepravena do stavební 

jámy autojeřábem Liebherr LTM 1500-8.1. Hmotnost vrtné soupravy Bauer BG 18 H 

činí 52,0 t. Autojeřáb má při vyložení 26,5 m únosnost 71 tun, která vyhovuje. Vrtná 

souprava se přesune nad místo vrtané piloty, kdy je nutné zajistit svislost vrtáku. 

Souprava bude nepřerušovaně hloubit až do předepsané úrovně. Dovezené armakoše 

budou osazovány do vrtu pomocí autojeřábu nebo vrtnou soupravou. Základová 

deska není provázána s pilotami, proto není potřeba nechávat vytaženou kotevní 

délku výztuže. Beton pilot je navržen pevnostní třídy C 25/30 XA1. Betonování pilot 
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v úrovni 1.PP bude pomocí autodomíchávače Stetter C3 Basic line s násypkou  

a rourou. Ta bude usazena maximálně 1,5 m od paty vrtu a postupně vytahována 

s ukládáním betonu až po předepsanou úroveň. K betonování pilot v úrovni 2.PP 

bude nutné použít autočerpadlo Schwing S 43 SX. Schéma pilotových prací  

je vyznačeno v příloze č. 13 – Schéma postupu provedení pilot a v příloze  

č. 17 – Pilotový plán. 

 Výkopy podkladního betonu 

Tyto práce spočívají ve výkopu snížení v místě stavební jámy 2.PP na úroveň  

-8,460, výkopu šachet a instalačního kanálu, který ztužuje objekt v jižní části 1.PP. 

Práce v místě 2.PP budou prováděny stejným způsobem jako v bodě 7.6. Hloubení 

nad 1.PP budou zase probíhat dle bodu 7.2. Postupu hloubení je naznačeno v příloze 

č. 14 – Schéma postupu výkopu na podkladní beton. 

 KONTROLA A JAKOST  

Podrobný kontrolní a zkušební plán je popsán v kapitole  

č. 8 – Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce, záporové pažení a piloty. 

 Vstupní kontrola 

Bude provedena kontrola kompletnosti a správnosti projektové dokumentace, 

platnosti stavebního povolení a jiných dokumentů, správnost vytyčení všech bodů 

 a konstrukcí stavebního objektu a stávajících inženýrských sítí. Rovněž bude 

zkontrolována kvalita a počet dovezeného materiálu a vstupní stav strojů 

prováděných prací. Před zahájením prací také proběhne kontrola kvalifikace 

pracovníků a proškolení v rámci BOZP. 

 Mezioperační kontrola 

Hloubení výkopových prací bude průběžně sledováno, přesněji svahování, 

rovinnost, výškové úrovně výkopů a zabezpečení výkopů, včetně kontroly správného 

postupu vrtání a osazování zápor, osazovaní pažnic, osazování kotev, jejich injektáž  

a předpnutí a upevňování převázek z U profilů. Dále bude v průběhu realizace 

kontrolována shoda dovezeného materiálu s projektovou dokumentací. Betonová 

směs bude kontrolovaná podle dodacího listu a shoda zapsána v předávacím 

protokole. Rovněž bude průběžně kontrolováno dodržování BOZP, užívání OOPP  
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a klimatické podmínky, včetně dohledu na aktuální stav stavebních strojů a čistotu 

komunikací. 

 Výstupní kontrola 

Zde budou kontrolovány geometrické přesnosti provedených prací  

a konstrukcí. Kontroluje polohu, rovinnost, rozměry, výšky, stabilitu a kompletnost 

dle projektové dokumentace. Kontrola se zapíše do stavebního deníku. 

 BOZP 

Všichni pracovníci budou seznámeni a proškoleni v rámci o bezpečnosti  

a ochraně zdraví při práci před započetím prací. Dále budou seznámeni s možnými 

riziky na pracovišti. Pracovníci potvrdí toto školení podpisem do protokolu  

o seznámení s BOZP, který se bude uchovávat na staveništi. Vše bude také zapsáno 

ve stavebním deníku. Na staveništi bude vyvěšena tabulka se všemi důležitými 

telefonními čísly, postup první pomoci a lékárnička. Hosté budou před vstupem  

na staveniště seznámeni s možnými riziky a opatřeni ochrannými pomůckami. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
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 EKOLOGIE 

V průběhu prací může dojít ke zdroji znečištění přilehlých komunikací stroji  

a automobilovou dopravou. Veškerá vozidla, která budou opouštět prostor staveniště, 

budou řádně očištěna. V případě zvýšené prašnosti bude zajištěno kropení 

komunikací. Z hlediska hluku ze staveniště dojde k jeho navýšení jen v nezbytně 

nutné míře. Bude dodržována pracovní doba a noční klid. 

Nakládání s odpady se během prací bude řídit dle zákona  

o odpadech – č.185/2001 Sb. a vyhláškou č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů. Odpady 

se budou třídit a ukládat v připravených kontejnerech na staveništi. 

Přehled odpadů vznikajících při prováděných prací: 

Typ odpadu 
Katalogové 

číslo 
Likvidace 

Kategorie 

odpadu 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 spalovna O 

Plastové obaly 15 01 02 recyklace O 

Směsné obaly 15 01 06 spalovna O 

Plasty 16 01 19 recyklace O 

Beton 17 01 01 recyklace O 

Dřevo 17 02 01 spalovna O 

Železo a ocel 17 04 05 sběrný dvůr  O 

Směsné kovy 17 04 07 sběrný dvůr O 

Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 sběrný dvůr O 

Kovy 20 01 40 sběrný dvůr O 

Směsný komunální odpad 20 03 01 spalovna O 

Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy 

neuvedené pod číslem 03 01 04 

03 01 05 spalovna O 

Tabulka 39: Katalog odpadů zemních prací 
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 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:   HOTEL FRÝDLANT                    

Místo stavby:   Mánesova 964, 464 01 Frýdlant 

Katastrální území:  Frýdlant v Čechách 

Čísla pozemků: 2595, 2597, 2598, 2599, 2594/1, 2594/2, 2594/3, 

2594/4, 2594/5 

Kraj:    Liberecký 

Stavebník:   Antonie Hotels, s.r.o. 

Libřická 715, Praha 9 

IČO: 28237978 

Druh stavby:   Novostavba 

Projektant:   ATELIER 6, s.r.o. 

Rokycanova 30, Praha 3, 130 00 

IČO: 26163535 

DIČ: CZ26163535 

Podrobnosti:   Obestavěný prostor: 11 108 m3 

Zastavěná plocha: 1 425 m2  

Počet podlaží:  2 podzemní podlaží, 2 nadzemní 

podlaží 

Výškové poměry: 0,000 = 322,10 m n.m. Bpv = 

1.NP 

Stavba se nachází v severní části města Frýdlant v Čechách a je dopravně 

dostupná z obousměrné komunikace Mánesova. Objekt je navržen jako hotel  

se 3 hlavními podlažími. Hotel obsahuje 19 pokojů, sportovní zázemí, restaurační  

a konferenční prostory. V severozápadní straně objektu pod částí 1.PP je navrženo 

podzemní podlaží 2.PP, které je přístupné po samostatném schodišti. Objekt  
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je založen na pilotách, které nejsou provázány se základovými konstrukcemi. Každé 

hlavní podlaží je severně uskočeno o jeden modul délky. Zastřešení je navrženo 

dvojitým řešením, železobetonovými vazníky a krovem. Střecha je navržena  

jako plochá sedlová se sklonem 7 %. Konstrukční systém objektu je převážně řešen 

jako monolitický železobetonový stěnový, v 1.NP se jedná o kombinace stěnového  

a sloupového systému. Suterén 2.PP bude řešen jako tzv. bílá vana, tzn. vodostavební 

konstrukce. Veškeré konstrukce ve styku se zeminou jsou navrženy z betonu třídy  

C 30/37 XC3 s krystalizací. Ostatní železobetonové monolitické konstrukce z betonu 

pevnostní třídy C 30/37 XC1. Vodorovné konstrukce budou provedeny jako 

monolitické železobetonové. Stavební jáma 2.PP je zajištěna záporovým pažením 

s injektovanými kotvami. 

 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis řeší technologii bílé vany pro 2.PP, která tvoří část 

spodní stavby. Bílá vana je navržena z vodostavebního betonu pevnostní třídy  

C 30/37 XC3 s krystalizační přísadou H krystal mix, díky které nejsou nutné aplikace 

asfaltové a fóliové izolace. Přísada se přidává do betonové směsi v poměru  

4-6 kg/m3. Suterén 2.PP je navržen ze základové desky tl. 300 mm a základových 

stěn tl. 400 mm. Pod základovou desku bude celoplošně provedena vrstva 

podkladního betonu pevnostní třídy C 12/15 tl. 100 mm. Pro uzavření všech spár bílé 

vany budou použity systémové prvky firmy Illichamn. Pro realizaci obvodových 

železobetonových monolitických konstrukcí je navrženo jednostranné systémové 

bednění firmy DOKA. 

 VÝPIS MATERIÁLU 

 Materiály 

Beton  

C 12/15 – S3:   podkladní beton – 29,58 m3 

C 30/37 XC3 – Dmax22 – S4: základová deska – 87,96 m3  

obvodové zdi – 94,86 m3 

Přísada H krystal mix 

Dávkování: 6,0 kg/m3 – (87,96 + 94,86) x 6,0 = 1096,92 kg 

Balení: 20 kg 
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Obrázek 68: Těsnící plech BJ Illichman [50]  

Potřeba: 1096,92 / 20 = 54,85 = 55 pytlů 

Tepelná izolace Bachl XPS 300 SF tl. 100 mm  

Potřeba: 261,31 m2 

Rezerva 10%: 261,31 x 0,1 = 26,13m2 

Celkem: 287,44 m2 

Balení: 3,0 m2 

Počet balení: 287,44 / 3,0 = 95,81 = 96 balení 

Výztuž 

Betonářská ocel 10505: celková hmotnost 182,82 t 

Kari síť: ø 5, oko 100/100, celková hmotnost 0,9 t 

Bednění 

Jednostranné bednění DOKA Frami Xlife: 241,57 m2 

Bednění bylo navrženo pomocí studentské verze aplikace DokaCAD 8. 

Bednění základových desek je navrženo z bednících desek 0,6 m a opěrného rámu. 

Těsnící plech BK Illichman  

Těsnící plech je nutné vložit mezi spoj základové desky a obvodové svislé 

konstrukce, dále u napojení stropní konstrukce nad 2.PP k obvodové konstrukci. 

Rozměry: 2500 x 160 x 50 mm 

Potřeba: 194 bm 

Přeplátování 5 cm: 194 / 2,5 x 0,05 = 3,88 bm 

Celkový počet: 194 + 3,88 = 197,9 bm 

Bedna (50 m / balení): 197,9 / 50 = 3,96 = 4 balení 

Zajišťovací svorky a montážní třmeny jsou součástí balení. 
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Obrázek 69: Křížový těsnící profil [51] 

Křížový těsnící profil – ASS – řízená spára 

Křížový plech bude použit pro těsnění řízené spáry, proto abychom mohli 

betonovat v jednom záběru. Vzdálenost plánovaných spár bude navržen podílem 

výšky stěny a dvojnásobkem tloušťky stěny.  

Rozměry: 2000 x 160 x 7 mm 

Vzdálenost spár: 3,41 / (2 x 0,4) = 4,26 m 

Potřeba: 72,15 / 4,26 = 16,94 = 17 x 2 = 34 ks 

Akustické box Egcosonno O 

Pro napojení podesty se svislou konstrukcí. Tento prvek akusticky chrání 

přenosům kročejového hluku ze schodiště do ostatních konstrukcí 

Rozměry: 274 x 151 x 187 

Potřeba: 3 ks 

 Doprava 

 Primární doprava 

Výztuž bude na staveniště dovážena z firmy Feromax sídlící v Liberci pomocí 

nákladního automobilu Scania G 480 s hydraulickou rukou, kde bude vyložena  

na skládku nebo přímo na pracoviště. Dopravu systémového bednění bude zajištěno 

firmou Doka, sídlící na ulici Za Avií v Praze. Dovezeno bude nákladním autem 

s hydraulickou rukou a složeno na hotovou základovou desku, popřípadě na skládku. 

Prvky budou přivezeny v kontejnerech k usnadnění manipulace. Beton bude dovážen 

z obce Nové Město pod Smrkem z betonárny Andrbeton pomocí autodomíchávače 

Stetter C3 Basic line. Tato nejbližší betonárna je vzdálena 12,8 km s dojezdovým 

časem 17 min. Pomocný materiál bude převážen dodávkou typu Fiat Ducato 
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z nejbližších stavebnin Prodoma sídlící v Liberci. Hydroizolační prvky Illichamn  

se budou dovážet dodávkou typu Fiat Ducato ze skladu firmy Illichman v ulici 

Sanderova v Praze 7. Tepelná izolace bude dovezena od dodavatele tepelných izolací 

Baushop v Liberci. 

 Sekundární doprava 

Veškerý materiál bude ve vertikálním i horizontálním směru na staveništi 

zajišťovat věžový jeřáb Liebherr 81K.1. Pro sekundární dopravu čerstvé betonové 

směsi bude využito čerpadlo Schwing S 43 SX a věžový jeřáb s bádií.   

 Skladování 

Bednění a výztuž budou skladovány na rovných, zpevněných a odvodněných 

plochách. Ve styku se zeminou budou odděleny dřevěnými prokládkami v takové 

vzdálenosti, aby nedocházelo k deformaci výztuže. Veškerá výztuž bude označena 

přehlednými štítky. Menší pomocný materiál bude uskladněn v uzamykatelném 

skladu. 

 PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

 Převzetí a předání pracoviště 

Stavebník, nebo jím zvolený zástupce, předá staveniště subdodavateli 

realizace bílé vany po provedení zemních prací. Předání bude provedeno  

za přítomnosti objednatele, projektanta, stavebního dozoru a vedoucího čety zemních 

prací. Bude zkontrolována kompletnost a správnost provedených zemních prací, 

které musí být zhotoveny dle projektové dokumentace. Bude předané platné stavební 

povolení a kompletní schválená projektová dokumentace. Dále se předají hlavní 

výškové a polohopisné body, vytyčení stávajících inženýrských sítí realizovaných 

v 1. etapě výstavby, které byly provedeny oprávněným geologem. O převzetí  

a předání staveniště bude sepsán zápis do stavebního deníku a potvrzen protokol.  

 Připravenost staveniště 

Příjezdová komunikace je po ulici Mánesova s obousměrným provozem 

s asfaltovým povrchem. Celé staveniště bude ohraničeno dočasným mobilním 

oplocením výšky 2,0 m. U dvou vjezdů bude část plotu odnímatelná, na kterém bude 
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pověšena informační cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám a platné 

stavební povolení. Před výjezdem z objektu bude umístěna plocha čistící zóny 

s odlučovačem ropných látek. Severně od objektu bude provedena zpevněná 

komunikace ze štěrku frakce 63 mm, která bude využita jako podklad pro budoucí 

finální komunikaci parkoviště objektu. Na jižní a východní straně od objektu bude 

provedena dočasná staveništní komunikace z recyklovaných cihel a štěrku. Základní 

hygienické podmínky budou zajištěny sanitárním typem kontejneru. Na staveništi 

budou umístěny obytné uzamykatelné buňky pro stavbyvedoucího a pracovníky. 

Rozvod elektrické energie bude zajištěn z transformátorové stanice  

v severozápadním cípu pozemku, která byla vybudována v předchozí etapě. 

Elektrická energie bude rozvedena pomocí elektrických rozvodných skříní  

do obytných, hygienických staveništních buněk zařízení staveniště a pro věžový 

jeřáb. Zřízení zásobování vodou bude realizováno dočasnou vodovodní přípojkou  

k pokrytí všech hygienických potřeb. Tato přípojka bude připojena na stávající 

vodoměrné šachtě. Na severním výjezdu ze stavby bude zřízen hydrant. Dočasná 

kanalizační přípojka bude napojena na sanitární typ kontejneru a k odlučovači 

ropných látek. Staveništní osvětlení bude v případě potřeby zajištěno rozvodem NN 

z trafostanice. Budou provedeny zpevněné plochy pro skládky materiálu. Věžový 

jeřáb bude bezpečně zajištěn na navržené pozici. Veškeré objekty a rozvody 

staveništních sítí jsou zakresleny ve výkresu zařízení staveniště – příloha  

č. 6 – Zařízení staveniště. 

 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 Obecné pracovní podmínky 

Betonáž je příhodné provádět za příznivých klimatických podmínek. Práce  

na provedení bíle vany v 2.PP budou probíhat od měsíce června,  

proto předpokládáme, že teplota neklesne pod +5 °C. V případě, že teplota stoupne 

nad +30 °C, je konstrukce nutné chránit letním opatřením, a to mokřit vodou 

 a zakrývat geotextílií.  

Při snížené viditelnosti pod 20 m a v případě rychlosti větru nad 8 m/s budou 

práce přerušeny na nezbytně nutnou dobu. Veškeré změny, které mají vliv na průběh 

práce budou sděleny stavbyvedoucímu, který je opatřen pravomocí přerušit  

tyto práce.  
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 Instruktáž pracovníků 

Všichni pracovníci budou před zahájením svých prací seznámeni 

s projektovou dokumentací, technologickými postupy, předpisy, provozními 

podmínkami staveniště a vedením souvisejících inženýrských sítí na staveništi. 

Pracovníci budou také proškoleni v rámci BOZP a požívání OOPP. Proškolení 

provedou všichni dotčení subdodavatelé, zaměstnavatelé pracovníků, a podepíší 

protokol o proškolení. Tyto protokoly bude stavbyvedoucí uchovávat na staveništi. 

Dále stavbyvedoucí stanoví případné postihy za nedodržení používání OOPP  

a BOZP. Všechny práce budou provádět kvalifikované osoby, které předloží  

ke kontrole platnosti profesní nebo strojní průkazy. 

 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Stavební práce budou probíhat pod vedoucím čety a všichni pracovníci bodu 

seznámení s technologickými postupy a předpisy. Pracovníci budou mít 

požadovanou kvalifikaci a budou proškoleni v rámci BOZP a používání OOPP.  

Na prováděných pracích bude dohlížet stavbyvedoucí s mistrem. Mistr bude 

kontrolovat technologické postupy, využívání materiálů, bezpečnost na staveništi, 

kvalitu prováděných prací a čištění komunikace. 

Po celou dobu provádění prací budou na staveništi přítomni: 

– 1x jeřábník – jeřábnický průkaz, proškolen 

– 2x vazač břemen – vazačský průkaz, proškolen 

 Bednění 

Počet Pracovník Kvalifikace Úloha 

1 x 
Vedoucí čety - 

tesař 
Vyučen, platné oprávnění, proškolen, 

praxe min. 5 let 
Montáž systémového 

bednění 

2 x Tesař Vyučen, platné oprávnění, proškolen 
Montáž systémového 

bednění 

3 x 
Pomocný 
pracovník 

Proškolen 
 

Nápomocni u montáže 

Tabulka 40: Personální obsazení – bednění 
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 Vázání výztuže 

Počet Pracovník Kvalifikace Úloha 

1 x 
Vedoucí čety - 

železář 
Vyučen, platné oprávnění, proškolen, 

praxe min. 5let 
Armování 

3 x Železář Vyučen, platné oprávnění, proškolen Armování 

3 x 
Pomocný 
pracovník 

Proškolen 
Nápomocni u 

armování 

Tabulka 41: Personální obsazení – vázání výztuže 

 Betonáž 

Počet Pracovník Kvalifikace Úloha 

1 x 
Vedoucí čety - 

betonář 
Vyučen, platné oprávnění, proškolen, 

praxe min. 5let 
Betonáž  

3 x Betonář Vyučen, platné oprávnění, proškolen Betonáž 

3 x 
Pomocný 
pracovník 

Proškolen 
Nápomocni u 

betonáže 

Tabulka 42: Personální obsazení – betonáž 

 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Podrobnější informace o stavebních strojích a pomůcek jsou uvedeny 

v kapitole č.5 – Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

 Strojní sestava 

– Vežový jeřáb Liebherr 81K.1 

– Autodomíchávač Stetter C3 Basic line 

– Autočerpadlo Schwing S 43 SX 

– Nákladní automobil Scania G 480 s hydraulickou rukou 

– Dodávka Fiat Ducato 

– 1 x Bádie 1016H PAM 

 Nástroje a nářadí 

– Nivelační sestava Leica jogger 32 

– Totální stanice Viva TS12 P 

– Ponorný vibrátor Atlas Copco AME 600 SET 

– Vibrační lišta Atlas Copco BV 20 E 

– Svařovací zařízení TransTig 1750 Puls 
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– Uhlová bruska Makita GA7020 

– Stříhačka betonářské oceli CX 20 – Sima 

– Aku přímočará pila Makita DJV181RTJ 

Měřící pásma, latě, páčidla, ohýbačka oceli, kleště, lopaty, svinovací metr, 

krumpáč, olovnice, stativ, kladivo, pákové kleště, štípací kleště, ohýbačky, žebříky. 

 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovní oděv, pevná obuv s ocelovou špičkou, pracovní rukavice, reflexní 

vesta, přilba, ochranné brýle, svářecí kukla. 

 POSTUP 

 Podkladní beton 

Před zahájením prací bude provedena kontrola těch předchozích. Bude 

zkontrolováno provedení pilot a záporového pažení podle projektové dokumentace. 

Také se zkontroluje základová spára a její zhutnění na Edef,2 = 30 Mpa.  

Po této kontrole přijde na řadu provedení podkladního betonu z C 12/15 tloušťky  

100 mm. Ten bude dopravován do stavební jámy 2.PP pomocí autočerpadla Schwing 

S 43 SX. Provedení podkladního betonu zajišťuje ochranu základové spáry  

a předchází znečištění výztuže a betonu zeminou. 

 Bednění základové desky – snížené 2.PP 

Práce na bednění budou zahájeny u sníženého suterénu 2.PP v místě 

instalačního kanálu. Bednit se bude od rohů ke středu. Bednící desky se rozepřou  

a uloží na dané místo. Dílce se postupně spojují. Bednící desky budou opatřeny 

odbedňovacím přípravkem.  

 Výztuž základové desky – snížené 2.PP 

Vázání výztuže bude probíhat dle statických výkresů projektové 

dokumentace. Výztuž bude ukládána na distanční prvky, které zaručí dostatečné krytí 

a polohu výztuže. Bude kontrolováno umístění, typ a jejich vzdálenost a vytrnování 

výztuže pro navazující svislé konstrukce. Výztuž bude dopravovat na pracoviště 

věžový jeřáb a ukládání bude prováděno ručně. 
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Obrázek 71: Správné uložení těsnícího plechu [53] 

Obrázek 70: Svázání těsnícího plechu [52]  

 Pracovní spára základové desky – svislé konstrukce 

Po zhotoveném armování základové desky budou osazeny těsnící BK plechy 

pracovní spáry mezi základovou desku a jejími svislými konstrukcemi. Těsnící plech  

je opatřen oboustrannou elastickou vrstvou, která je chráněna fólií. Nejdříve  

se odstraní spodní vrstva fólie. Vrchní vrstva bude odlepena až těsně před betonáží 

další části. Spojení jednotlivých těsnících plechů se musí přeplátovat v minimální 

délce 5 cm a zajistit dodanou svorkou. Takto přeplátované plechy budou přivázány 

přes otvory v dolní upevňovací hraně pomocí vázacího drátu k výztuži. Svázáním 

bude zajištěna poloha těsnícího plechu, která se musí zabetonovat minimálně 3 cm. 

Nejvýše naopak o polovinu šířky plechu, a to 8 cm. 

 

 

 

 

 Betonáž základové desky 

Před betonáží základové desky se zkontroluje provedená výztuž  

podle statických výkresů projektové dokumentace. Bude kontrolováno množství, typ, 

poloha a vzdálenosti výztuže. Dále se zkontroluje správné osazení a upevnění 

těsnícího plechu. Čerstvá betonová směs bude z autodomíchávače dopravována 
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čerpadlem Schwing S43 SX k základové desce. Beton bude ukládán z maximální 

výšky 1,5 m, který bude v průběhu řádně hutněn ponornými vibrátory a následně 

hlazen pomocí vibračních lišt. Během betonáže nesmí pracovníci chodit po výztuži, 

k tomu budou zřízeny lávky pro betonáž. 

 Svislé konstrukce 

 Tepelná izolace 

Spodní stavba 2.PP bude tepelně izolována přiložením extrudovaného 

polystyrenu Bachl XPS 300 SF tl. 100 mm k železobetonovým stěnám. K tomu bude 

použit lepící tmel, který bude zubovým hladítkem nanesen na celou plochu izolační 

desky i v podobě terčů, kvůli nerovnoměrnému povrchu záporového pažení.  

Takto opatřená deska bude osazena a přitlačena dlouhým hladítkem. Bude 

kontrolováno, zda se desky neusmýkají a tmel drží v nanesených místech. Pokud 

tmel vyteče mimo místo nanesení, je potřebné ho odstranit. Hrany desek musí zůstat 

čisté. V rozích a dalších řadách budou desky naneseny s přesahem o polovinu délky 

desky. 

 Výztuž svislých konstrukcí 

V místech, kde, již budou tepelně izolační desky nalepeny, započne armování 

výztuže svislých konstrukcí. Výztuž se bude napojovat na vytrnovanou výztuž  

ze základové desky a bude vázaná podle statických výkresů projektové dokumentace. 

Při armování bude dodržena poloha, vzdálenost prutů, typ a osazování distančních 

prvků. Po přesném uložení výztuže pomocí distančních prvků bude přivázána výztuž 

pomocí zaražení roxoru do předem vyvrtaného otvoru. Otvor musí být vyvrtán skrz 

tepelnou izolaci a pažinu. Důležité je do stěn schodiště osadit akustické boxy 

Egcosonno O, které budou sloužit k napojení podesty schodiště.  

Mezi výztuž stěn se bude ukládat křížový těsnící prvek pro vytvoření 

plánované spáry ASS. Nejdříve se odstraní krycí fólie z obou stran plechu,  

poté se křížový těsnící prvek osadí mezi výztuž stěny, tak aby byl plech podélně 

uprostřed stěny a zeslabovací lišty v příčném směru stěny. Takto osazený prvek bude 

zakotven pomocí háků vázacím drátem přes otvory v plechu. Další prvky budou 

přikládány na volný konec prvku s přesahem 5 cm a stlačením spojeny. Styčné 

plochy musí být v celé ploše slepeny.  
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 Bednění svislých stěn 

Před započetím prací na montáži bednění je nutné odstranit horní vrstvu 

těsnícího BK plechu. Bednění svislých železobetonových stěn 2.PP je navrženo  

z jednostranného bednění DOKA Frame Xlife. Ze strany od zeminy bude bednění 

tvořit záporové pažení. Návrh možného bednění byl vytvořen v programu DokaCAD 

8 a je přílohou č. 19, 20 a 21 – Bednění bílé vany 2.PP 

Pro rámové bednění budou použity univerzální prvky Frami Xlife šířky 0,45; 

0,55; 0,90 a 1,35 m délky 1,35 a 2,7 m. Celková výška bednící systému bude 3,6 m. 

Potřebná výška k provedení svislých stěn je 3,41 m. Ke spojování univerzálních 

prvků budou využity rychloupínače RU Framax a upínače Frami Xlife. K výškové 

nástavbě rámových prvků se použijí upínací kolejnice. K zajištění rámového bednění 

se využijí prostředky pro ustavení, tzn. opěry bednění 340 + přípojovací profily 

Framax. Při výšce 2,70 m jsou dovolené vzdálenosti opěr 4,50 m. Plocha, ke které 

přilehne beton bude opatřena odbedňovacím nástřikem. Pro jednodušší a bezpečné 

betonování zdí budou využity betonářské plošiny s jednotlivými konzolami. Konzola 

90 Framax je široká 900 mm. Upevní se na bednění v příčném profilu  

a nainstalují se prkna na podlahu a zábradlí. Dále bude využit výstupový  

systém – žebříky, které budou připevněny v místě horní a dolní hrany bednění 

pomocí dvou rychloupínačů RU.  

 Betonáž svislých konstrukcí 

Před betonáží bude zkontrolována správná a kompletní montáž systémového 

rámového bednění, zajištění výztuže a provedení prostupů. Ukládání betonu bude 

zajištěno pomocí autočerpadla a věžového jeřábu s bádií. Betonáž bude zhotovována 

souvisle ve vrstvách, při dodržování maximální výšky ukládání betonu 1,5 m. Během 

betonáže bude řádně hutnění směsi ponorným vibrátorem. Beton bude hutněn 

v jednom směru kolmým vpichem. Ponorný vibrátor bude zasahovat do předešlé 

vrstvy. 

 Odbednění svislých konstrukcí 

S odbedněním je možné začít po 36 hodinách od konce ukládání betonu 

konstrukce. Při odbedňování si bude kontrolováno, aby nevhodným odstraněním 

nedošlo k poškození povrchu hotové konstrukce. Odbedněné prvky budou očištěny 
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od zbytků nánosové vrstvy betonu. Konstrukce je nutné chránit alespoň 7 dní před 

vnějšími klimatickými vlivy, pomocí zakrytí konstrukce plachtou nebo jejím 

vlhčením.  

 KONTROLA A JAKOST 

 Vstupní kontrola 

Nejprve bude zkontrolována správnost, kompletnost projektové dokumentace  

a platné stavební povolení. Staveniště bude oplocené s uzamykatelnými bránami,  

na kterých bude označení zamezení přístupu nepovolaným osobám. Plochy  

pro uskladnění materiálu budou zpevněné a odvodněné. Budou kontrolovány 

zaměřené geodetické body a stávající inženýrské sítě. 

Dále budou kontrolovány přechozí práce a činnosti, které jsou nutné pro 

provedení bílé vany v 2.PP, tzn. zemní práce, provedení záporového pažení a pilot. 

Bude kontrolována čistota, rovinnost a únosnost základové spáry. Rozměry  

a hloubky výkopů musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Každý pracovník bude proškolen a poučen v rámci prováděných prací, BOZP  

a užívání osobními ochrannými pomůckami. Pracovníci se také prokáží platnými 

patřičnými průkazy.  

 Mezioperační kontrola 

Budou průběžně kontrolovány klimatické podmínky, přesněji teplota ovzduší, 

frekvence dešťových srážek, rychlost větru a viditelnost. Při snížení teploty  

pod +5 °C bude možnost po domluvě se statikem přidat zimní přísady do betonu  

nebo preventivní zahřívání konstrukcí. V případě zvýšení teploty nad +30 °C se bude 

konstrukce ošetřovat letními opatřeními, a to kropit vodou a zakrývat textilií. 

Bude provedena kontrola každého dodaného materiálu, především jeho shoda 

s projektovou dokumentací, množství, typ a kvalita. Výztuž musí být označena štítky 

a rozdělena podle typu. U dovezené čerstvé betonové směsi bude kontrolována shoda 

dodacího listu s projektovou dokumentací, která bude potvrzena předávacím 

protokolem. Také se bude provádět zkouška sednutím kužele a odebíráním 

zkušebních těles. 
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V průběhu prací je rovněž nutné kontrolovat dodržování BOZP a užívání 

OOPP a zároveň dohlížet na aktuální stav stavebních strojů a čistotu komunikací. 

Během prováděných prací bude kontrolováno zhotovení potřebného bednění, 

ukládání výztuže, osazování systémových prvků bílé vany a ukládání betonové 

směsi. Bednění bude správně zakotvené, stabilní, čisté a opatřené odbedňovacím 

postřikem. Výztuž bude uložená podle statických výkresů projektové dokumentace, 

se správně osazenými distančními prvky pro zajištění krytí. Bude kontrolována 

vzdálenost mezi pruty, typ výztuže a vytrnování výztuže pro navazující konstrukce  

a při betonáži ukládání betonové směsi z maximální výšky 1,5 m, včetně správného 

hutnění betonu. 

 Výstupní kontrola 

Při výstupu bude zkontrolována správnost a kompletnost provedených prací 

s projektovou dokumentací, rozměry, svislost, rovinnost, celistvost a výškové úrovně 

provedených konstrukcí. Konstrukce budou vykazovat potřebné specifikace  

a bezvadný vzhled. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 BOZP 

Všichni pracovníci budou před započetím prací seznámeni a proškoleni 

v rámci bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s možnými riziky na pracovišti. 

Pracovníci potvrdí toto školení podpisem do protokolu o seznámení s BOZP, který  

se bude uchovávat na staveništi. Vše bude také zapsáno ve stavebním deníku.  

Na staveništi bude vyvěšena tabulka se všemi důležitými telefonními čísly, postup 

první pomoci a lékárnička. Hosté budou před vstupem na staveniště seznámeni 

s možnými riziky a opatřeni ochrannými pomůckami. 

Veškeré práce budou vykonávány v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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. 201/2010 Sb., O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 
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− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

při práci 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 EKOLOGIE 

V průběhu prací může dojít ke zdroji znečištění přilehlých komunikací stroji  

a automobilovou dopravou. Veškerá vozidla opouštějící prostor staveniště budou 

řádně očištěna. V případě zvýšené prašnosti bude zajištěno kropení komunikací. 

Z hlediska hluku ze staveniště dojde k jeho navýšení jen v nezbytně nutné míře. 

Bude dodržována pracovní doba a noční klid.  

Nakládání s odpady se během prací bude řídit dle zákona  

o odpadech – č.185/2001 Sb. a vyhláškou č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů. Odpady 

se budou třídit a ukládat v připravených kontejnerech na staveništi. 

Přehled odpadů vznikajících při prováděných prací: 

Typ odpadu 
Katalogové 

číslo 
Likvidace 

Kategorie 

odpadu 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 spalovna O 

Plastové obaly 15 01 02 recyklace O 

Směsné obaly 15 01 06 spalovna O 

Beton 17 01 01 recyklace O 

Dřevo 17 02 01 spalovna O 

Plasty 16 01 19 recyklace O 

Železo a ocel 17 04 05 sběrný dvůr  O 

Směsné kovy 17 04 07 sběrný dvůr O 

Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 sběrný dvůr O 

Kovy 20 01 40 sběrný dvůr O 
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Směsný komunální odpad 20 03 01 spalovna O 

Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy 

neuvedené pod číslem 03 01 04 

03 01 05 spalovna O 

Tabulka 43: Katalog odpadů bílé vany 
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 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZEMNÍCH PRACÍ 

 Souhrnná tabulka 

  č. 
NÁZEV 

KONTROLY 
POPIS KONTROLY LEGISLATIVA 

KONTROLU 
PROVEDE 

ZPŮSOB 
KONTROLY 

ČETNOST 
KONTROLY 

VÝSLEDEK 
- zápis 

VYHOVÍ/   
NEVYHOVÍ 

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
ST

U
P

N
Í 

 

1 
Převzetí 

staveniště 

Kontrola stavebního 
povolení, kontrola 

přístupových cest na 
staveniště 

- SV, TDS, M vizuálně jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

2 
Kontrola 

projektové 
dokumentace 

Kontrola PD, 
kompletnost PD, 

SOD, připravenost 
pracoviště 

PD, TP, SOD, 
TZ, VL, z.č. 

185/2001 Sb., 
v.č. 93/2016 Sb., 
n.v. 591/2006 Sb, 
v.č. 499/2006 Sb. 

SV, TDS vizuálně jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

3 
Kontrola 
staveniště 

Kontrola ohraničení 
staveniště, označení 

staveniště 

PD, n.v. 
591/2006 Sb. 

SV, TDS 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

4 
Převzetí 

geodetických 
bodů 

Kontrola 
geodetických bodů s 

PD 

ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2, 

PD 
SV, TDS, G 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

5 

Kontrola 
stávajících 

inženýrských 
sítí a přípojek 

Vytyčení přípojných 
míst a vedení 
stávajících IS 

PD, ČSN 73 6006 SV, TDS, G vizuálně jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

6 
Kontrola 

pracovníků 
Kontrola kvalifikace, 
způsobilosti a BOZP 

Průkazy, 
certifikáty 

SV, M vizuálně 
jednorázově 

před zahájení 
prací 

SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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M

E
Z

IO
P

E
R

A
Č

N
Í 

7 
Kontrola 

klimatických 
podmínek 

Kontrola vhodných 
klimatických 

podmínek 

TP, n.v. 362/2005 
Sb,  

M 
vizuálně, 
měřením 

každý den SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

8 
Kontrola 

stavebních 
strojů 

Kontrola technické 
stavu stavebních 
strojů a zařízení 

n.v. 378/2001 
Sb., TL 

M, S vizuálně každý den SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

9 
Kontrola 

sejmutí ornice 

Kontrola sejmutí 
ornice v požadované 

mocnosti 
TP SV, M 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

10 
Kontrola 

uložení ornice 
Kontrola uložení a 

ochrany ornice dle PD 
PD SV, M 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

11 
Kontrola 
vytyčení 

konstrukcí 

Kontrola správného 
zaměření objektu 

ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2, 

PD 
SV, M, G 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově 
po etapách 

SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

12 
Kontrola 
výkopů 

Kontrola hloubení 
stavební jámy, její 

rovinnost a výšková 
úroveň 

ČSN 73 6133, 
ČSN EN 1997-1 

SV, TDS 
vizuálně, 
měřením 

Průběžně SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

13 
Kontrola 

svahování jámy 
Kontrola sklonu 

svahování a stability 
ČSN 73 6133 SV 

vizuálně, 
měřením 

Průběžně SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

14 
Kontrola 

hutnění dna 
výkopů 

Kontrola hutnění dna 
stavební jámy 

ČSN 73 6133, 
ČSN EN 1997-1 

SV 
vizuálně, 
měřením 

Průběžně SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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15 
Kontrola 

zabezpečení 
výkopů 

Kontrola zabezpečení 
výkopu ohraničením 

proti pádu osob a 
předmětů 

n.v. 591/2006, 
n.v. 362/2005 Sb,  

SV 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

16 
Inženýrsko-
geologický 
průzkum 

Kontrola shodnosti 
zeminy s IG 
průzkumem 

ČSN 73 6133 SV, TDS, G 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

17 
Kontrola 

odvodnění 
stavební jámy 

Kontrola umístění, 
hloubky 

odvodňovacích rigolů, 
kontrola čerpadel 

ČSN 73 6133 SV 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

V
Ý

ST
U

P
N

Í 

18 
Kontrola 
geometrie 
přesnosti 

Kontrola shody 
provedení výkopů, 

jejich rozměry, 
rovinnosti, výšky dle 

PD 

ČSN 73 6133, 
ČSN 73 0205, 
ČSN 73 0212-3, 

PD 

SV, TDS, ST 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

19 

Kontrola 
čistoty 

základové 
spáry 

Kontrola začištění 
základové spáry 

ČSN 73 0205 SV, TDS, ST vizuálně jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

20 

Kontrola 
ochrany 

základové 
spáry 

Kontrola ochrany 
základové spáry 

ČSN 73 0205 SV, TDS, ST vizuálně jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

Tabulka 44: Souhrnná tabulka kontrolního a zkušebního plánu zemních prací 

Seznam použitých zkratek: Seznam norem:          
SV Stavbyvedoucí  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky    
TDS Technický dozor stavebníka ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky    
M Mistr   ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací    
G Geodet   ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla   
ST Statik   ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení  
PD Projektová dokumentace ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  
TP Technologický předpis ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 
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TL Technický list  Seznam legislativy: 
VL Vlastnický list  z.č. 185/2001 Sb Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů   
SOD Smlouva o dílo  v.č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 
TZ Technická zpráva  n.v. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
SD Stavební deník  v.č. 499/2006 Sb Vyhláška o dokumentaci staveb 
P Protokol   n.v. 362/2005 Sb, Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
S Strojník   n.v. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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 Popis kontrol zemních prací 

 Vstupní kontrola 

 Převzetí staveniště 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem stavebníka zkontrolují 

dostupnost přístupu a příjezdu na staveniště z ulice Mánesova dle projektové 

dokumentace. Zkontrolují, zda přístupné cesty na staveniště jsou označeny  

dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu  

na pozemních komunikací. Cesty budou označeny informačními cedulemi zákazu 

vstupu nepovolaným osobám, pozor výjezd a vjezd vozidel stavby, používej 

ochrannou helmu, používej pracovní obuv s ocelovou špičkou, používej reflexní 

vestu atd. Dále bude na přehledném místě vyvěšeno platné stavební povolení. 

 Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují před zahájením 

prací kompletnost a správnost projektové dokumentace a její soulad s vyhláškou  

č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Výsledek zapíší do stavebního deníku. Dále zkontrolují vlastnické listy 

pozemků určených k realizaci stavby, platnost stavebního povolení, řádné vyplnění 

protokolu o předání a převzetí staveniště, podmínky správců inženýrských sítí 

dotčených výstavbou. Také se zkontroluje nakládání s odpady, odvodnění dešťových 

a znečištěných vod a podmínky ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí  

je také kontrola smlouvy o dílo, správnost a komplexnost technologického předpisu 

pro zemní práce. Veškeré provedené kontroly se zapíší do stavebního deníku. 

 Kontrola staveniště 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují ohraničení 

staveniště souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m. Toto se řídí nařízením 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Ohraničení staveniště bude 

zkontrolováno také za pomoci geodeta nivelačním přístrojem a pásmem. Na všech 
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přístupových místech staveniště bude vyvěšena cedule se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám a vjezdy na staveniště budou označeny dopravními značkami.  

 Převzetí geodetických bodů 

Stavbyvedoucí s geodetem a technickým dozorem stavebníka zkontrolují 

shodu převzatých bodů při převzetí staveniště dle projektové dokumentace. Budou 

určeny minimálně tři body, dva polohopisné a jeden výškový. 

 Kontrola stávajících inženýrských sítí a přípojek 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují polohu 

vytyčených stávajících inženýrských sítí, které jsou dotčeny s realizací výstavby 

objektu. Dále zkontrolují správné a dostatečné označení těchto sítí, aby nedošlo 

k jejich případným poškození.  

 Kontrola pracovníků 

Pracovníci se musí prokázat příslušnými dokumenty. Jejich kvalifikace  

a způsobilost bude kontrolována platnými průkazy, certifikáty nebo jinými 

dokumenty určených k daným prováděným pracím. Nedílnou součástí této kontroly 

je nutné seznámení pracovníky s BOZP, možnými riziky a technologickými postupy 

prováděných prací. Seznámení s riziky a BOZP pracovníci potvrdí podepsáním 

protokolu BOZP. Ten bude uložen na staveništi v buňce stavbyvedoucího  

pro případné kontroly. 

 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 

Kontrolu provádí každý den mistr před započetím prováděných prací. Provádí  

se měření teploty 4x denně a průměrná teplota se zapíše do denního záznamu  

ve stavebním deníku. V průběhu zemních prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí 

pracovní plochy. V těchto případech se práce přeruší na dobu nezbytně nutnou. 

Zemní práce budou probíhat v měsíci březnu, tudíž budeme sledovat teplotu, která  

se nesmí snížit pod +5° C. Dále mistr prověří aktuální předpověď počasí kvůli 

možným dešťovým srážkám nebo mlze. 

 Kontrola stavebních strojů 
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Mistr za účasti strojníka každý den před započetím prací zkontroluje 

způsobilost stavebních strojů k provádění prací, stav hladiny provozních kapalin, 

ošetření významných součástek, souvislost a neporušenost zdvižných lan, výstražné 

signální značení či jiná mechanická poškození. Na konci dne mistr zkontroluje 

bezpečné zajištění strojů na daném místě. 

 Kontrola sejmutí ornice 

Stavbyvedoucí s mistrem správnost sejmutí ornice dle projektové 

dokumentace, resp. sejmutí ornice v mocnosti 60 cm. 

 Kontrola uložení ornice 

Mistr zkontroluje stav ornice před jejím přesunutím. Ornice nesmí obsahovat 

velké kameny, vetší dřeviny nebo nežádoucí předměty. Po přesunu ornice 

zkontroluje rovinatost deponie, její výšku, která je maximálně 1,5 m a její polohu  

dle projektové dokumentace. Dále zkontroluje její zabezpečení před vnějšími 

klimatickými podmínkami jejím zakrytím geotextílie. 

 Kontrola vytyčení konstrukcí 

Tuto kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka  

a geodetem po každé etapě vytyčení objektu dle projektové dokumentace. Geodet 

vyznačí geodetické body stavební jámy, které označí vytyčovacími kolíky. 

Kontroluje se také dočasné přenesení geodetických bodů na lavičky, které budou 

zřízené v rozích a podélně objektu. Lavičky musí být vzdáleny od hrany výkopu 

minimálně 2 m. Kontrola probíhá vizuálně a pomocí měřícího přístroje teodolitu. 

Dále nesmí být poškozeny vyznačené geodetické body. 

 Kontrola výkopů 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a geodetem budou 

kontrolovat shodnost výkopových prací s projektovou dokumentací. Kontrolovat  

se bude svislost stěn, přesnosti napojení svislé části výkopů na vodorovné  

a rovinnost. Měření bude prováděno pomocí latě a nivelačního přístroje. Povolená 

odchylka měření je maximálně +50 mm v délce a šířce. Stavbyvedoucí zkontroluje 

vzdálenosti pojezdů stavebních strojů od hrany výkopu, které bude dodržováno 

v délce minimálně 1,5 m, aby nedošlo k případnému sesuvu stěny výkopu. Dále  

se bude kontrolovat dodržování zdržování pracovníků v ohroženém prostoru, který je 
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stanoven maximálním dosahem zařízení zvýšeným o 2 m. Zkontrolují se také 

výškové úrovně prováděných výkopů pomocí latě a nivelačního přístroje 

s maximální odchylkou ± 40 mm. 

 Kontrola svahování jámy 

Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují sklon, celistvost a zajištění stability 

svahované jámy. Kontroluje se shoda svahování v prováděných místech 

s projektovou dokumentací a sklony nájezdových ramp určených k přístupu  

do stavební jámy. Její sklon je 10° s tolerancí ± 2°. 

 Kontrola hutnění dna výkopů 

Kontrolu provede technický dozor stavebníka se stavbyvedoucím. Kontroluje  

se vlhkost zeminy a její míra zhutnění, včetně výšky provedených zásypů 

s odchylkou od výšky 30 mm. 

 Kontrola zabezpečení výkopů 

Stavbyvedoucí zkontroluje u hrany výkopů, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, zajištění pomocí zábradlí výšky minimálně 1,1 m a umístěné 

minimálně 1,5 m od hrany výkopů. Zkontroluje jeho stabilitu a celistvost po délce 

výkopů. Dále zkontroluje dostatečné zakrytí vrtů před jejich uzavřením. 

 Inženýrsko-geologický průzkum 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a geologem v průběhu 

zemních prací kontrolují vytěženou zeminu. Ta se porovnává s provedeným IG 

průzkumem, který je součástí projektové dokumentace. Kontroluje se mocnost, 

uspořádání jednotlivých vrstev, složení a hladinu podzemní vody. 

 Kontrola odvodnění stavební jámy 

Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují provedení ochrany zavodnění výkopů 

dodržením spádu, jejich polohu a čistotu. Dále v místech stavební jámy ve 2.PP bude 

kontrolována funkčnost čerpadla a průchodnost odvodňovacího potrubí. 

 Výstupní kontroly 

 Kontrola geometrie přesnosti 
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Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují shodu 

výkopových prací s projektovou dokumentací. Kontrolují se mezní odchylky, 

půdorysná odchylka v rozmezí ± 20 – 40 mm a výšková v rozmezí ± 25 – 50 mm. 

Svislost stěn se zkontroluje pomocí olovnice a rovinatost za pomoci latě, pásma  

a nivelačního přístroje. 

 Kontrola čistoty základové spáry 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka kontrolují,  

zda se v základové spáře nevyskytují hroudy hlíny, velké kameny. Základová spára 

nesmí být blátivá, zamrzlá a zvodněná. 

 Kontrola ochrany základové spáry 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují stav základové 

spáry. Pokud bude základová spára obsahovat velké kameny nebo bude rozbředlá, 

zamrzlá, rozvodněná, prašná či jinak mechanicky poškozená, bude se muset 

poškozenou vrstvu sejmout a nahradit ji vrstvou novou. Před těmito nebezpečími 

bude základová spára chráněna pomocí geotextílie nebo rovnou zakryta podkladním 

betonem základové konstrukce. 
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 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ 

 Souhrnná tabulka 

  č. 
NÁZEV 

KONTROLY 
POPIS KONTROLY LEGISLATIVA 

KONTROLU 
PROVEDE 

ZPŮSOB 
KONTROLY 

ČETNOST 
KONTROLY 

VÝSLEDEK 
- zápis 

VYHOVÍ/   
NEVYHOVÍ 

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
ST

U
P

N
Í 

 

1 
Převzetí 

pracoviště 

Kontrola přístupových 
cest na staveniště, 

jejich označení 
- SV, TDS, M vizuálně jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

2 Kontrola PD 
Kontrola PD, 

kompletnost PD, SOD, 
připravenost pracoviště 

PD, TP, SOD, TZ, 
VL, z.č. 185/2001 
Sb., v.č. 93/2016 

Sb., n.v. 591/2006 
Sb, v.č. 499/2006 

Sb. 

SV, TDS vizuálně jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

3 
Kontrola 

pracoviště 

Kontrola ohraničení 
staveniště, označení 

staveniště 

PD, n.v. 591/2006 
Sb. 

SV, TDS 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

4 
Kontrola 

geodetických 
bodů 

Kontrola geodetických 
bodů s PD 

ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2, 

PD 
SV, TDS, G 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

5 

Kontrola 
stávajících 

inženýrských 
sítí a přípojek 

Kontrola přípojných 
míst a vedení stávajích 

IS 
PD, ČSN 73 6006 SV, TDS, G vizuálně jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

6 
Kontrola 

provedených 
prací 

Kontrola připravenosti 
pracoviště 

ČSN 73 6133, 
ČSN 73 0205, 
ČSN 73 0212-3, 

PD 

SV, TDS 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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7 

Kontrola 
pracovníků 

Kontrola kvalifikace, 
způsobilosti a BOZP 

Průkazy, 
certifikáty 

SV, M vizuálně 
jednorázově 

před zahájení 
prací 

SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

8 
Kontrola 

klimatických 
podmínek 

Kontrola vhodných 
klimatických podmínek 

TP, n.v. 362/2005 
Sb,  

M 
vizuálně, 
měřením 

každý den SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

9 
Kontrola 

stavebních 
strojů 

Kontrola technické 
stavu stavebních strojů 

a zařízení 

n.v. 378/2001 Sb., 
TL 

M, S vizuálně každý den SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

10 
Kontrola 
materiálu 

Kontrola dodaného 
materiálu 

PD, TP, Dodací 
list 

SV, M 
vizuálně, 
měřením 

Každá dodávka SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

11 
Kontrola 

vytyčení vrtů 
Kontrola vytyčení os 

vrtů 

PD, ČSN 73 0420-
1, ČSN 73 0420-2, 
ČSN 73 0205 

SV, M, G 
vizuálně, 
měřením 

každý vrt SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

12 
Kontrola 

realizování vrtů 
Kontrola svislosti, 

průměru, hloubky vrtů 

ČSN EN 
1538+A1, ČSN 73 

6133, PD 
SV, M 

vizuálně, 
měřením 

každý vrt SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

13 
Kontrola 

osazování zápor 

Kontrola postupu 
kladení, zaklínování, 
rovinnosti, hutnění 

mezer 

PD, TP, ČSN 73 
0212-3, ČSN EN 

1538+A1  
SV, M 

vizuálně, 
měřením 

Průběžně SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

14 
Kontrola 

betonování 
zápor 

Kontrola úrovně 
betonování zápory, 

uložení betonu 

PD, TP, ČSN EN 
206+A1, ČSN EN 

13670 
SV 

vizuálně, 
měřením 

každá zápora SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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15 
Kontrola 

osazování pažin 
Kontrola klínování, 

umístění 
PD, TP, ČSN 73 

0212-3 
SV, M 

vizuálně, 
měřením 

Průběžně SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

16 
Kontrola 

zemních kotev 

Kontrola kotvení, 
injektážní směsi, 

předepnutí 

PD, TP, ČSN EN 
1537 

SV, M 
vizuálně, 
měřením 

každá kotva SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

V
Ý

ST
U

P
N

Í 

17 
Kontrola 
geometrie 
přesnosti 

Kontrola shody 
provedení záporového 

pažení dle PD 

ČSN 73 0205, 
ČSN 73 0212-3, 

PD 
SV, TDS, ST 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

18 
Kontrola 

kompletnosti 
Kontrola kompletnosti, 

stability dle PD 

ČSN 73 6133, 
ČSN EN 1537, 
ČSN 73 0205, PD, 

TP 

SV, TDS, ST 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

Tabulka 45: Souhrnná tabulka kontrolního a zkušebního plánu záporového pažení 

Seznam použitých zkratek: Seznam norem:          
SV Stavbyvedoucí  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky    
TDS Technický dozor stavebníka ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky    
M Mistr   ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací    
G Geodet   ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení   
ST Statik   ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  
PD Projektová dokumentace ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení  
TP Technologický předpis ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy 
TL Technický list  ČSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
P Protokol   ČSN EN 1538+A1 Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny  
VL Vlastnický list   
SOD Smlouva o dílo  Seznam legislativy: 
TZ Technická zpráva   z.č. 185/2001 Sb Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů   
S  Strojník   v.č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 
SD Stavební deník  n.v. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
    v.č. 499/2006 Sb Vyhláška o dokumentaci staveb 
    n.v. 362/2005 Sb, Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
    n.v. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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 Popis kontrol záporového pažení 

 Vstupní kontrola 

 Převzetí pracoviště 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem stavebníka zkontrolují 

dostupnost přístupu a příjezdu na staveniště z ulice Mánesova dle projektové 

dokumentace. Zkontrolují, zda přístupné cesty na staveniště jsou označeny  

dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu  

na pozemních komunikací. Cesty budou označeny informačními cedulemi zákazu 

vstupu nepovolaným osobám, pozor výjezd a vjezd vozidel stavby, používej 

ochrannou helmu, používej pracovní obuv s ocelovou špičkou, používej reflexní 

vestu atd. Dále bude na přehledném místě vyvěšeno platné stavební povolení. 

 Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují před zahájením 

prací kompletnost a správnost projektové dokumentace a její soulad s vyhláškou  

č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Výsledek zapíší do stavebního deníku. Dále zkontrolují vlastnické listy 

pozemků určených k realizaci stavby, platnost stavebního povolení, řádné vyplnění 

protokolu o předání a převzetí staveniště, podmínky správců inženýrských sítí 

dotčených výstavbou. Také se zkontroluje nakládání s odpady, odvodnění dešťových 

a znečištěných vod a podmínky ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí  

je také kontrola smlouvy o dílo, správnost a komplexnost technologického předpisu 

pro zemní práce. Veškeré provedené kontroly se zapíší do stavebního deníku. 

 Kontrola pracoviště 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují ohraničení 

staveniště souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m. Toto se řídí nařízením 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Ohraničení staveniště bude 

zkontrolováno také za pomoci geodeta nivelačním přístrojem a pásmem. Na všech 

přístupových místech staveniště bude vyvěšena cedule se zákazem vstupu 



 

193 
 

nepovolaným osobám a vjezdy na staveniště budou označeny dopravními značkami. 

Stavbyvedoucí zkontroluje u hrany výkopů, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob, zajištění pomocí zábradlí výšky minimálně 1,1 m a umístěné minimálně 1,5 m 

od hrany výkopů. Zkontroluje jeho stabilitu a celistvost po délce výkopů. 

 Kontrola geodetických bodů 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a geodetem zkontrolují 

nepoškozenost a správnost převzatých geodetických bodů. Dále se provede kontrola 

vytyčení důležitých bodů pro prováděné práce ve všech přechodech výškových 

úrovní a v rozích. Měření se provede opakovaným měřením, kdy se nesmí mezní 

odchylka lišit. 

 Kontrola stávajících inženýrských sítí a přípojek 

Stavbyvedoucí s geodetem a technickým dozorem stavebníka zkontrolují 

neporušenost označení předchozího vytyčení stávajících inženýrských sítí  

a přípojných míst. 

 Kontrola provedených prací 

Technický dozor se stavbyvedoucím zkontrolují komplexní a správné 

provedení dosavadních prací před zhotovením záporového pažení. Zkontrolují 

svislost, rovinnost a výškové úrovně výkopů v pracovní rovině. Dále musí být 

odstraněna všechna vytěžená zemina, která bude dovezena na příslušnou skládku. 

 Kontrola pracovníků 

Pracovníci se musí prokázat příslušnými dokumenty. Jejich kvalifikace  

a způsobilost bude kontrolována platnými průkazy, certifikáty nebo jinými 

dokumenty určených k daným prováděným pracím. Nedílnou součástí této kontroly 

je nutné seznámení pracovníky s BOZP, možnými riziky, technologickými postupy 

prováděných prací. Seznámení s riziky a BOZP pracovníci potvrdí podepsáním 

protokolu BOZP. Ten bude uložen na staveništi v buňce stavbyvedoucího  

pro případné kontroly. 

 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 
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Mistr kontrolu provede každý den před započetím prováděných prací. Provádí  

se měření teploty 4x denně a průměrná teplota se zapíše do denního záznamu  

ve stavebním deníku. V průběhu záporového pažení nesmí rychlost větru přesáhnout 

11 m/s a viditelnost klesnout pod 30 m. V těchto případech se práce přeruší na dobu 

nezbytně nutnou. Práce záporového pažení budou probíhat v měsíci březnu, tudíž 

budeme sledovat teplotu, která se nesmí snížit pod +5° C. Dále mistr prověří aktuální 

předpověď počasí kvůli možným dešťovým srážkám nebo mlze.  

 Kontrola stavebních strojů 

Mistr za účasti strojníka každý den před započetím prací zkontrolují 

způsobilost stavebních strojů prováděných prací. Zkontrolují stav hladiny provozních 

kapalin, ošetření významných součástek, souvislost a neporušenost zdvižných lan, 

výstražné signální značení či jiná mechanická poškození. Na konci dne mistr 

zkontroluje bezpečné zajištění strojů na daném místě. 

 Kontrola materiálu 

Mistr se stavbyvedoucím zkontrolují každou dodávku materiálu. Zkontrolují 

dodání profilů IPE 330 a IPE 360 pro zhotovení zápor, profily U 300 pro převázky 

a výdřevu pro pažiny. Bude se kontrolovat množství, rozměry, čistota  

a technické parametry. Ocelové profily musí být bez větších náznaků koroze. 

Technické parametry se zkontrolují z dodacího listu dle shodnosti s projektovou 

dokumentací. Mezní odchylka délky ocelových profilů je -20 mm od navržené délky. 

Případné přesahy se upraví na staveništi. Dále se bude kontrolovat stav ukládání 

materiálu na staveništi. Skládky budou čisté, zpevněné, odvodněné a umístěny  

na dosah autojeřábu. Materiál bude skladován na prokládkách rozmístěných 0,5 m  

od kraje a takovým způsobem, aby se materiál nedošlo k jeho deformaci. 

 Kontrola vytyčení vrtů 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a geodetem zkontrolují 

správnost vytyčení os vrtů pro zápory, jejich počet a umístění dle projektové 

dokumentace. Kontrola se provede nivelačním přístrojem a latí opakovaným 

měřením. Měření musí vykazovat rozmezí mezních odchylek. 

 Kontrola realizování vrtů 
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Mistr a stavbyvedoucí kontroluje průběh provádění vrtů. Hlavně jejich 

svislost a polohu s mezní odchylkou osy ± 20 mm od projektové dokumentace. 

 Kontrola osazování zápor 

Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují hlavně svislost a výškovou úroveň 

osazení zápory. Ve svislém směru je maximální odchylka osy zápory ± 50 mm,  

ve vodorovném ± 100 mm od navržené v projektové dokumentaci. Dále zkontrolují 

typ osazované zápory a její délku. Před osazením dojde k očištění případné nánosové 

koroze ocelového profilu. 

 Kontrola betonování zápor 

Stavbyvedoucí zkontroluje dovezenou betonovou směs dle dodacího listu.  

Ta musí souhlasit s navrženou směsí dle projektové dokumentace. Při betonování 

kontrolujeme způsob ukládání betonové směsi a výškovou úroveň zabetonované 

zápory podle projektové dokumentace. 

 Kontrola osazování pažin 

Osazování pažin z výdřevy tl. 100 mm kontrolujeme s výkopem stavební 

jámy. Ta se musí osazovat průběžně s výkopy. Nejpozději po vyhloubení výškového 

rozdílu 1,5 m. Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují správné zaklínění pažiny mezi 

příruby zápory, minimálně jedním klínem na každé strany zápory. Dále  

se zkontroluje řádné vyplnění volného prostoru za pažinami zhutnělou zeminou. 

 Kontrola zemních kotev 

Stavbyvedoucí typ, profil, sklon, délku prováděné zemní kotvy, osazení  

a předepsaný injektážní tlak 3,0 MPa s 12 l na jednu etáž dle technologického 

předpisu. Dále se zkontroluje správnost použití cementové zálivky a dodržení 

předepsané technologické pauzy před předepnutím na požadovanou sílu. 

 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrie 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a statikem stavby 

zkontrolují osovou vzdálenost jednotlivých zápor a zemních kotev dle projektové 

dokumentace. Mezní odchylka osové vzdálenosti zápor od projektové dokumentace 
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je ± 75 mm, odchylka zemních kotev je ± 50 mm. U zemních kotev se zkontroluje 

předepsaná síla předepnutí 360 kN. Dále se zkontrolují vzdálenosti prostoru mezi 

pažením a budoucí svislou konstrukcí s mezní odchylkou ± 25 mm. 

 Kontrola kompletnosti 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a statikem stavby 

zkontrolují celkovou stabilitu záporového pažení. Záporové pažení nesmí vybočovat 

a musí vykazovat dostatečný tlak zeminy pro prováděné další práce. Dále zkontrolují 

celistvost a kompletnost všech prvků záporového pažení podle projektové 

dokumentace. 
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 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PILOTY 

 Souhrnná tabulka pro piloty 

  č. 
NÁZEV 

KONTROLY 
POPIS KONTROLY LEGISLATIVA 

KONTROLU 
PROVEDE 

ZPŮSOB 
KONTROLY 

ČETNOST 
KONTROLY 

VÝSLEDEK 
- zápis 

VYHOVÍ/   
NEVYHOVÍ 

KONTROLU 
PROVEDL 

KONTROLU 
PROVĚŘIL 

KONTROLU 
PŘEVZAL 

V
ST

U
P

N
Í 

 

1 
Převzetí 

pracoviště 

Kontrola přístupových 
cest na staveniště, 

jejich označení 
- SV, TDS, M vizuálně jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

2 Kontrola PD 

Kontrola PD, 
kompletnost PD, 

SOD, připravenost 
pracoviště 

PD, TP, SOD, 
TZ, VL, z.č. 

185/2001 Sb., 
v.č. 93/2016 Sb., 
n.v. 591/2006 Sb, 
v.č. 499/2006 Sb. 

SV, TDS vizuálně jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

3 
Kontrola 

pracoviště 

Kontrola ohraničení 
staveniště, označení 

staveniště 

PD, n.v. 
591/2006 Sb. 

SV, TDS 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

4 
Kontrola 

geodetických 
bodů 

Kontrola 
geodetických bodů s 

PD 

ČSN 73 0420-1, 
ČSN 73 0420-2, 

PD 
SV, TDS, G 

vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

5 

Kontrola 
stávajících 

inženýrských 
sítí a přípojek 

Kontrola přípojných 
míst a vedení 
stávajících IS 

PD, ČSN 73 6006 SV, TDS, G vizuálně jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

6 
Kontrola 

provedených 
prací 

Kontrola předchozích 
prací 

ČSN 73 0205, 
ČSN 73 0212-3, 
ČSN EN 1537, 

PD, TP 

SV, TDS 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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7 

Kontrola 
pracovníků 

Kontrola kvalifikace, 
způsobilosti a BOZP 

Průkazy, 
certifikáty 

SV, M vizuálně 
jednorázově 

před zahájení 
prací 

SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

M
E

Z
IO

P
E

R
A
Č

N
Í 

8 
Kontrola 

klimatických 
podmínek 

Kontrola vhodných 
klimatických 

podmínek 

TP, n.v. 362/2005 
Sb,  

M 
vizuálně, 
měřením 

každý den SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

9 
Kontrola 

stavebních 
strojů 

Kontrola technické 
stavu stavebních 
strojů a zařízení 

n.v. 378/2001 
Sb., TL 

M, S vizuálně každý den SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

10 
Kontrola 
materiálu 

Kontrola dodaných 
armakošů 

ČSN EN 10080, 
PD, TP, Dodací 

list 
SV, M 

vizuálně, 
měřením 

Každá 
dodávka 

SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

11 
Kontrola 

skladování 
materiálu 

Kontrola způsobu 
skladování 

ČSN 26 9030, 
PD, TP 

M vizuálně průběžně SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

12 
Kontrola 

vytyčení vrtů 
Kontrola vytyčení os 

vrtů 

PD, ČSN 73 
0420-1, ČSN 73 

0420-3 
SV, M, G 

vizuálně, 
měřením 

každý vrt SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

13 
Kontrola 

realizování vrtů 
Kontrola svislosti, 

průměru, hloubky vrtů 

ČSN 72 0210, 
ČSN EN 

1536+A1, PD 
SV, M 

vizuálně, 
měřením 

každý vrt SD, P   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
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14 
Kontrola 
čerstvé 

betonové směsi 

Kontrola složení, 
konzistence, množství 

ČSN EN 
206+A1, ČSN 

EN 12350-2, PD, 
Dodací list 

M 
vizuálně, 
měřením 

Každá 
dodávka 

SD, Dodací 
list 

  

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

15 
Kontrola 
ukládání 
výztuže 

Kontrola svislosti, 
úrovně armakošů pilot 

ČSN EN 13670, 
ČSN EN 

1536+A1, PD 
SV, M měřením každá pilota SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

16 
Kontrola 

betonování 
pilot 

Kontrola úrovně 
betonování piloty, 

uložení betonu 

PD, TP, ČSN EN 
12350-2, ČSN 

EN 13670, ČSN 
EN 1536+A1 

SV, M 
vizuálně, 
měřením 

každá pilota SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

V
Ý

ST
U

P
N

Í 

17 

Kontrola 
geometrie 
přesnosti a 

povrchu betonu 

Kontrola shody 
provedení pilot dle 

PD 

ČSN EN 13670, 
ČSN EN 

1536+A1, ČSN 
73 0205, ČSN 73 

0212-3, PD 

SV, TDS, ST 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

18 
Kontrola 

kompletnosti 
Kontrola kompletnost 

dle PD 

ČSN EN 13670, 
ČSN EN 

1536+A1, PD, 
TP 

SV, TDS, ST 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově SD   

JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 

DATUM: DATUM: DATUM: 

PODPIS: PODPIS: PODPIS: 

Tabulka 46: Souhrnná tabulka kontrolního a zkušebního plánu pilot 

Seznam použitých zkratek: Seznam norem:          
SV Stavbyvedoucí  ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky    
TDS Technický dozor stavebníka ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky    
M Mistr   ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení     
G Geodet   ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti   
ST Statik   ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení   
PD Projektová dokumentace ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy 
TP Technologický předpis ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím  
TL Technický list  ČSN EN 206+A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
P Protokol   ČSN EN 1538+A1 Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny  
VL Vlastnický list  ČSN EN 1536+A1 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty  
SOD Smlouva o dílo  ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
TZ Technická zpráva   ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
SD Stavební deník  ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně  
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S Strojník    Seznam legislativy: 
    z.č. 185/2001 Sb Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů   

    v.č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů 
    n.v. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
    v.č. 499/2006 Sb Vyhláška o dokumentaci staveb 
    n.v. 362/2005 Sb, Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
    n.v. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí



 

201 
 

 Popis kontrol pilot 

 Vstupní kontroly 

 Převzetí pracoviště 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem stavebníka zkontrolují 

dostupnost přístupu a příjezdu na staveniště z ulice Mánesova dle projektové 

dokumentace. Zkontrolují, zda přístupné cesty na staveniště jsou označeny  

dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu  

na pozemních komunikací. Cesty budou označeny informačními cedulemi zákazu 

vstupu nepovolaným osobám, pozor výjezd a vjezd vozidel stavby, používej 

ochrannou helmu, používej pracovní obuv s ocelovou špičkou, používej reflexní 

vestu atd. Dále bude na přehledném místě vyvěšeno platné stavební povolení. 

 Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují před zahájením 

prací kompletnost a správnost projektové dokumentace a její soulad s vyhláškou  

č. 62/2013 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb a zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Výsledek zapíší do stavebního deníku. Dále zkontrolují vlastnické listy 

pozemků určených k realizaci stavby, platnost stavebního povolení, řádné vyplnění 

protokolu o předání a převzetí staveniště, podmínky správců inženýrských sítí 

dotčených výstavbou. Také se zkontroluje nakládání s odpady, odvodnění dešťových 

a znečištěných vod a podmínky ochrany životního prostředí. Nedílnou součástí  

je také kontrola smlouvy o dílo, správnost a komplexnost technologického předpisu 

pro zhotovení pilot. Veškeré provedené kontroly se zapíší do stavebního deníku. 

 Kontrola pracoviště 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují ohraničení 

staveniště souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m. Toto se řídí nařízením 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Na všech přístupových 

místech staveniště bude vyvěšena cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám  

a vjezdy na staveniště budou označeny dopravními značkami. Stavbyvedoucí 
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zkontroluje u hrany výkopů, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, zajištění 

pomocí zábradlí výšky minimálně 1,1 m a umístěné minimálně 1,5 m od hrany 

výkopů. Zkontroluje jeho stabilitu a celistvost po délce výkopů. Zkontrolují  

se polohy, velikosti a stavy skládek staveniště pro dodávaný materiál dle projektové 

dokumentace. 

 Kontrola geodetických bodů 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a geodetem zkontrolují 

nepoškozenost a správnost převzatých geodetických bodů. Dále se provede kontrola 

vytyčení důležitých bodů pro prováděné práce ve všech přechodech výškových 

úrovní a v rozích. Měření se provádí opakovaně, kdy se nesmí mezní odchylka lišit. 

 Kontrola stávajících inženýrských sítí a přípojek 

Stavbyvedoucí s geodetem a technickým dozorem stavebníka zkontrolují 

neporušenost označení předchozího vytyčení stávajících inženýrských sítí  

a přípojných míst. 

 Kontrola provedených prací 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka zkontrolují připravenost 

pracoviště pro zhotovení pilotových prací. Zkontrolují správné a kompletní 

zhotovení záporového pažení a výkopových prací dle projektové dokumentace. 

Zkontrolují také výškové úrovně pracovní roviny s mezní odchylkou ± 20 až 50 mm, 

odvodnění, rovinatost a rozměry pro provedení pilot. 

 Kontrola pracovníků 

Pracovníci se musí prokázat příslušnými dokumenty. Jejich kvalifikace  

a způsobilost bude kontrolována platnými průkazy, certifikáty nebo jinými 

dokumenty určených k daným prováděným pracím. Nedílnou součástí této kontroly 

je nutné seznámení pracovníky s BOZP, možnými riziky, technologickými postupy 

prováděných prací. Seznámení s riziky a BOZP pracovníci potvrdí podepsáním 

protokolu BOZP. Ten bude uložen na staveništi v buňce stavbyvedoucího  

pro případné kontroly. 

 Mezioperační kontrola 
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 Kontrola klimatických podmínek 

Mistr kontrolu provede každý den před započetím prováděných prací. Provádí  

se měření teploty 4x denně a průměrná teplota se zapíše do denního záznamu  

ve stavebním deníku. V průběhu pilotových prací nesmí rychlost větru přesáhnout  

11 m/s a viditelnost klesnout pod 30 m. V těchto případech se práce přeruší na dobu 

nezbytně nutnou. Práce na betonáži pilot budou probíhat v měsíci květen a červen, 

tudíž budeme sledovat teplotu, která se nesmí snížit pod +5 °C a zvýšit nad +30 °C. 

V případě teploty nad 30 °C bude konstrukce ošetřovat letním opatřením. Dále mistr 

prověří aktuální předpověď počasí kvůli možným dešťovým srážkám nebo mlze.  

 Kontrola stavebních strojů 

Mistr za účasti strojníka každý den před započetím prací zkontrolují 

způsobilost stavebních strojů prováděných prací. Zkontrolují stav hladiny provozních 

kapalin, ošetření významných součástek, souvislost a neporušenost zdvižných lan, 

výstražné signální značení či jiná mechanická poškození. Na konci dne mistr 

zkontroluje bezpečné zajištění strojů na daném místě. 

 Kontrola materiálu 

Stavbyvedoucí s mistrem zkontrolují dovezenou výztuž pro piloty. 

Zkontrolují její shodnost s dodacím listem a s projektovou dokumentací. Výztuž 

bude dodána s potvrzením jakosti a každý díl bude označen viditelným štítkem  

s popisem. Výztuž nesmí vykazovat známky hloubkové koroze. Dále se kontroluje, 

zda dopravou a manipulací nebyla výztuž poškozena nebo jinak deformována. 

Přezkoumá se, zda počet, délka, druh, tvar a profil odpovídají předepsané projektové 

dokumentaci. 

 Kontrola skladování materiálu 

Mistr zkontroluje stav skládek určených pro výztuž, které musí být čisté, 

rovné a odvodněné. Dále bude kontrolovat ukládání výztuže, která bude uložená  

na podkladky podle druhu, průměru, označení a v dosahu autojeřábu. Prokládky 

budou rozmístěny tak, aby nedocházelo k deformaci výztuže. 

 Kontrola vytyčení vrtů 



 

204 
 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a geodetem zkontrolují 

správnost vytyčení os vrtů pro piloty, jejich počet a umístění dle projektové 

dokumentace. Kontrola se provede nivelačním přístrojem a latí opakovaným 

měřením. Měření musí vykazovat rozmezí mezních odchylek. 

 Kontrola realizování vrtů 

Mistr a stavbyvedoucí kontroluje průběh provádění vrtů, zejména jejich 

svislost, výškovou úroveň a polohu s mezní odchylkou osy ± 20 mm od projektové 

dokumentace. 

 Kontrola čerstvé betonové směsi 

Mistr před uložením betonové směsi zkontroluje dodací list. Ten musí 

obsahovat tyto informace: 

– Název výrobny betonu 

– Pořadové číslo dodacího listu 

– Datum a čas naplnění míchačky 

– Příjezd na místo předání a odjezd dopravního prostředku 

– Čas zahájení a ukončení vyprazdňování 

– SPZ dopravního prostředku 

– Jméno odběratele 

– Místo určení staveniště 

– Množství betonu v m3 

– Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206+A1 

Dále v dodacím listě bude uvedena pevnostní třída, stupeň vlivu prostředí, 

kategorie obsahu chloridů a stupeň konzistence, druh a třída cementu, druhy příměsí 

a přísad a další speciální vlastnosti, pokud budou specifikovány. 

Pro dovezenou čerstvou směs se na staveništi vyhodnotí stupeň konzistence 

za pomoci statické zkoušky sednutím kužele dle ČSN EN 12350 – Zkoušení 

čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. Požadovaná konzistence směsi je S4, 

která vyhovuje sednutí betonu v rozmezí 160 až 210 mm. 

Zkouška sednutím kužele: 

– Zkušební zařízení – propichovací tyč, násypka, podkladní deska, lopatka  

a nádoba 
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Nádoba má průměr horní základny (200 ± 2) mm, průměr dolní základny  

(100 ± 2) mm, výšku (300 ± 2) mm a tloušťku stěny nádoby 1,5 mm. 

– Postup: 

• Nádoba se i s podkladní deskou navlhčí a nádoba se upevní  

na vodorovnou pokladní desku. 

• Nádoba se plní ve třech vrstvách; každá vrstva o 1/3 výšky kužele, 

která  

se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí tak, aby mírně zasahovaly  

do předchozí vrstvy. 

• Pokud po zhutnění beton nedosáhne k hornímu okraji, přidáme další 

beton  

až po horní okraj; přebytečný beton odstraníme otáčením a příčným 

pohybem propichovací tyče a odstraníme spadlý beton z podkladní 

desky. 

• Ihned změříme sednutí betonu. 

Výsledek je brán za platný, pokud beton zůstane symetrický a neporušený. 

Správné sednutí změříme a zhodnotíme dle ČSN EN 206+A1. 

Dále mistr odebere betonovou směs pro zkoušku krychelné pevnosti. Naplní 

krychli o hraně 150 mm, kdy se po 28 dnech tvrdnutí provede zkouška pevnosti 

v tlaku. 

 

Obrázek 72: Zkouška sednutím kužele [54] 

 Kontrola ukládání výztuže 

Stavbyvedoucí s mistrem kontrolují svislost a plynulost ukládání výztuže  

pro pilotu do vrtu. Kontrolují daný typ výztuže, její čistotu, nepoškozenost a 

výškovou úroveň osazení výztuže v souladu s projektovou dokumentací. 
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 Kontrola betonování pilot 

Při betonování je kontrolován způsob ukládání betonové směsi a výšková 

úroveň zabetonované zápory podle projektové dokumentace. Čerstvý beton se musí 

ukládat z maximální výšky 1,5 m, aby nedošlo k oddělení hrubé frakce od jemné. 

Postupně se bude s přibývající úrovní zabetonované části výška betonování zvyšovat, 

až na projektovanou výškovou úroveň. Betonáž bude provedena bez přerušení 

dodávky. 

 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrie přesnosti a povrchu betonu 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a statikem stavby 

zkontrolují osovou vzdálenost jednotlivých pilot dle projektové dokumentace. Mezní 

odchylka osové vzdálenosti pilot od projektové dokumentace je ± 50 mm. 

 Kontrola kompletnosti 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka a statikem stavby 

zkontrolují celkový stav provedených pilot. Dále zkontrolují počet, kompletnost 

všech pilot podle projektové dokumentace. 
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 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 

PRO ZÁPOROVÉ PAŽENÍ 

Tato kapitola řeší plánování zajištění materiálových zdrojů při provádění 

záporové pažení pro 2.PP. Tabulka představuje materiál k provedení zápor, pažiny  

a zemních kotev. Potřeba materiálu je zjištěna z limitek materiálu z programu 

BuildPower S. 

Číslo Název MJ Množství Cena/MJ 
Celková 

cena 
Termín 
dodání 

1 
Tyč průřezu IPE 330, hrubé, jakost oceli S235, 
11375 

t 10,4092 19 266,57 200 549,58 15. 03. 2018 

2 
Tyč průřezu IPE 360, hrubé, jakost oceli S235, 
11375 

t 1,4846 19 266,57 28 603,15 15. 03. 2018 

3 Korunka vrtací pr. 644 mm kus 1,38992 
232 
312,79 

322 896,19 15. 03. 2018 

4 Kyslík stlačený techn lahve dodavatele typ 201140 m3 
105,7212
4 

117,38 12 409,56 15. 03. 2018 

5 Acetylén rozpuštěný lahve dodavatele typ 302148 kg 52,8796 531,77 28 119,78 15. 03. 2018 

6 Barva olejová základní na konstrukce O 2004/0840 kg 89,98668 149,65 13 466,51 15. 03. 2018 

7 Olema email venkovní bílý O 2117/1000 po 5 kg kg 8,45924 171,69 1 452,37 15. 03. 2018 

8 Ředidlo olejo-syntetické S 6006 á 9 l kg 32,1786 70,33 2 263,12 15. 03. 2018 

9 Elektroda E- B 121 055027 d 4 mm délka 650 mm 
1000 
ks 

1,666 6 477,00 10 790,68 15. 03. 2018 

10 Štěrkopísek frakce 0-32 A t 11,01702 344,00 3 789,85 15. 03. 2018 

11 Beton tř.C 8/10 z SPC fr.do 22 mm měkký V3 m3 24,80965 1 826,00 45 302,42 15. 03. 2018 

12 Fermež lněná - balení po 8 kg kg 20,94128 124,00 2 596,72 15. 03. 2018 

13 Řezivo - prkna - vrty, pažiny m3 2,00341 6 009,00 12 038,49 26. 03. 2018 

14 Fošna SM/JD neom.II jak. tl.10 dl.200-390 š.25-30 m3 17,85129 5 525,00 98 628,38 26. 03. 2018 

15 Obturator dvojitý kotvy 45 atm kus 0,3 41 280,00 12 384,00 05. 04. 2018 

16 Trubka bezešvá závitová 11353.0 11/2" 40 mm m 173,4 136,02 23 585,87 05. 04. 2018 

17 
Trubka závitová zesílená 11353.0 okujená 1/2" 
15mm 

m 2,01 39,15 78,69 05. 04. 2018 

18 Soudaplast superplastifikátor do betonu po 5 l l 0,132 101,54 13,40 05. 04. 2018 

19 Zátka č. 290 DN 6/4" vnější závit pozink kus 20 26,01 520,20 05. 04. 2018 

20 Malta cementová MC-10 pro zdění, pojivo CEM II m3 0,0114 2 761,00 31,48 05. 04. 2018 

21 Kotva 4 pramencova delka 20 m kus 10 21 296,05 212 965,00 05. 04. 2018 

22 Koudel provazová těsnicí d 20 mm kg 15 48,04 720,60 05. 04. 2018 

23 Voda pitná - vodné m3 57 38,00 2 166,00 05. 04. 2018 

24 Tyč průřezu U 300, hrubé, jakost oceli 11373 t 7,0224 23 284,50 163 513,07 09. 04. 2018 

25 Ocel pásová jakost 11373 50x3,0 mm t 0,29868 19 299,06 5 764,24 09. 04. 2018 

26 Papír brusný šíře 250 mm zrnitost 100,typ 375 m 215,3536 23,80 5 125,42 09. 04. 2018 

Tabulka 47: Plán zajištění materiálových zdrojů pro záporové pažení 
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 LEGISLATIVA 

Veškeré práce se budou řídit v souladu: 

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

− 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. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády  

č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., Stanovení rozsahu a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

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

při práci a v pozdějších zněních 

− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

− Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády  

č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 

nařízení vlády č. 68/2010 Sb. 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 ORGANIZACE ZAJIŠTĚNÍ BOZP 

 Povinnosti stavebníka 

Stavebník (zadavatel stavby) musí zaslat minimálně 8 dní před předáním 

staveniště hlavnímu dodavateli stavby oznámení o zahájení prací na oblastní 

inspektorát práce podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jelikož na stavbě bude 

působit více než jeden zhotovitel stavby, stanoví stavebník koordinátora BOZP. 
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 Povinnosti koordinátora BOZP 

Koordinátor BOZP bude provádět kontrolu stavby jednou týdně po dobu celé 

výstavby. V rámci kontrolních návštěv staveniště bude koordinátor řešit konkrétní 

situace, rizika, technologické postupy a případné závady, které na staveništi 

vzniknou. Výstupem z kontrolní návštěvy bude zápis z kontrolního dne, který bude 

rozeslán všem zúčastněným zhotovitelům. 

 Vstupní povinnosti generálního dodavatele 

 Předložení rizik 

Stavbyvedoucí generálního dodavatele stavby nejpozději 8 dní před 

zahájením prací seznámí koordinátora BOZP o rizicích, které mohou vzniknout  

při pracovních nebo technologických postupech. Předložení rizik bude potvrzeno 

podepsaným zápisem oběma stranami. 

 Kontroly 

Stavbyvedoucí nebo mistr jsou povinni provádět kontrolu zajištění  

a dodržování pravidel BOZP a PO. Výsledek kontrol bude zapsán do stavebního 

deníku. 

Bezpečnostní technik generálního dodavatele bude minimálně jednou  

za čtrnáct dní kontrolovat dodržování BOZP a PO. O této kontrole bude vést záznam, 

který bude také zasílat koordinátorovi BOZP. Záznam bude prováděn formou 

samostatného zápisu do stavebního deníku nebo do deníku BOZP. 

Stavbyvedoucí a mistři budou také provádět pravidelné a namátkové 

orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholických a návykových látek v těle 

pracovníků. 

 Před zahájením prací 

Stavbyvedoucí nebo mistři budou před zahájením prací pořádat schůzky,  

kde budou informovat pracovníky o plánu prací na konkrétní den a o možných 

rizicích souvisejících s pracemi. Dále budou pracovníci upozorněni na veškerá 

opatření, která je nutno dodržet při provádění prací. Schůzky budou ztvrzeny 

samostatným zápisem nebo zápisem do stavebního deníku. 
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 Školení 

Stavbyvedoucí a mistři jsou povinni provádět školení BOZP, PO, ŽP včetně 

seznámení se souvisejícími riziky u všech nově nastoupených vlastních pracovníků, 

pracovníků subdodavatelů a návštěv. 

 Součinnost s koordinátorem BOZP 

Stavbyvedoucí generálního dodavatele bude koordinátorovi BOZP předávat 

informaci o plánovaném nástupu nových subdodavatelů minimálně 8 dní  

před zahájením jejich prací a předávat včas informace a podklady k možnému 

aktualizování plánu BOZP. Dále bude stavbyvedoucí neprodleně předávat informace 

o každém úrazu, který vznikne na staveništi při práci. 

 Povinnosti subdodavatelů 

Vedoucí zaměstnanec každého subdodavatele předloží minimálně 8 dní  

před započetím svých prací rizika, které mohou vzniknout v rámci prováděných 

prací. Dále předloží v dostatečném předstihu platná osvědčení pracovníků, která jsou 

nutná pro konkrétní práce. 

 Povinnosti návštěv 

Návštěva nebo cizí osoba může na staveniště vstoupit pouze za doprovodu 

oprávněné osoby, která je předem proškolí v rámci BOZP a PO. Návštěva se bude 

po celou dobu řídit instrukcemi oprávněné osoby a užívat zapůjčené povinné OOPP. 

 Zabezpečení záchranných prací 

První pomoc musí, poskytnou každý podle svých schopností, možností  

a vědomostí. Generální dodavatel zajistí, aby na staveništi byl stále přítomen 

pracovník vyškolený pro poskytnutí první pomoci a lékárnička první pomoci.  

Dále musí být zajištěna možnost příjezdu pohotovostních vozidel policie, hasičů  

a záchranné služby, přístup do objektů, k hydrantům a ovládacím prvkům 

inženýrských sítí. 

 Všeobecné zásady pro ochranu a bezpečnost zdraví 

– Práce budou prováděny dodavateli po zápisu o předání a převzetí staveniště  

od stavebníka. 
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– Zajištění zákazu vstupu nepovolaných osob na staveniště. 

– Zajištění zákazu vstupu všech osob stavby do prostor areálu stavebníka,  

tam kde nemá dodavatel povolení pro vstup. 

– Zákaz kouření v celém prostoru stavby. 

– Vybavení všech pracovníků příslušnými OOPP podle své vykonávající 

profese. 

– Zajištění strojů a elektrických nástrojů ochranou před vznikem nebezpečí 

dotykovým napětím. 

– Dodržovat při prováděných pracích bezpečnost podle technologického 

postupu prací. 

– Dodržovat bezpečnostní předpisy pro práce ve výškách, hloubkách  

a s otevřeným ohněm. 

– Řádné vyvěšení a uchycení staveništních rozvodů a elektrických kabelů 

v prostoru staveniště. 

– Vyžadování hlášení od pracovníků každého pracovního úrazu. 

– Zajištění ošetření zraněného a vyplnění záznamu o úrazu. 

– Vykazovat z prostoru staveniště všechny nepovolané, podnapilé osoby  

a dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek  

na staveništi. 

– Obsluha všech strojů a zařízeních musí mít platné osvědčení a bude řádně 

proškolena způsobilou osobou. 

– Stavbyvedoucí je povinen seznámit všechny pracovníky s veškerými 

předpisy, nařízeními, vyhlášky a před každou nově započatou prací provést 

školení pracovníků. 

– Dodavatel je povinný vést evidenci pracovníků od jejich nástupu  

až po opuštění pracoviště. 

Důležitá telefonní čísla (vyvěšena na buňce stavbyvedoucího): 

• Hasičský záchranný sbor  150 

• Policie ČR    158 

• Městská policie   156 

• Zdravotní záchranná služba 155 

• Integrované číslo   112 
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 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO STAVEBNÍ 

ČINNOST 

 Základní bezpečnostní pravidla při práci na staveništi 

– Osoby pohybující se po staveništi musí dbát a předejít ohrožení bezpečnosti jich 

samých i ostatních osob. 

– Pracovníci mají zakázáno při práci nosit šperky či ozdoby na viditelných částech 

těla. 

– Přísný zákaz užívání alkoholu nebo drog na staveništi, stejně jako vstup  

na stavbu pod vlivem těchto látek. 

– Zákaz kouření na staveništi, kromě míst k tomu vyhrazených. 

– Staveniště musí být souvisle oploceno v minimální výšce 1,8 m. 

– Každý pracovník je zodpovědný za údržbu a úklid svého pracoviště. 

Komunikace, chodby a únikové cesty musí být vyklizené a volné. 

– Dodržovaní základních hygienických podmínek na místech k tomu určených. 

– Jíst a pít přímo na staveništi je zakázáno. 

– Dodržovaní pracovní doby a plnění příkazy svých nadřízených. 

– Dodržování technických předpisů, návodů a postupů výrobce. 

– Používání přidělených a určených osobních ochranných pracovních pomůcek. 

– Respektování technologických a montážních postupů vydaných zhotovitelem. 

– Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražných signálů a upozornění. 

– Obsluha strojů a zařízení pouze s platným oprávněným průkazem 

  Základní pravidla pro skladování 

– Při skladování materiálu musí být zabezpečený jeho přísun a odběr. 

– Skladovací prostor musí mít výšku, která odpovídá způsobu skladování a použité 

mechanizaci. 

– Mezi uloženým materiálem a mezi samostatnými skládkami musí být dodržený 

manipulační prostor. 

– Materiál musí být převzat odpovědnou osobou. 

– Kusový materiál pravidelných tvarů musí být skladován ručně do výšky 1,8 m  

a materiál nepravidelných tvarů do 1,0 m. 
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– Ukládání a odebírání materiálu mechanizačními prostředky může být skladován 

do výšky 4,0 m nebo podle výrobce daného materiálu. 

– Upínání a odepínání jednotlivých dílců musí být ze země nebo z plošin či podlah, 

v maximální výšce 1,5 m. 

– Poškozený materiál bude označený a uložený mimo použitelný materiál. 

– Skladovací plochy budou čisté a uklizené. 

– Zákaz ukládání nebezpečných látek do lahví na pití. 

– Všechny nádoby označit viditelně a přehledně s možným nebezpečím. 

– Nebezpečné látky ukládat maximálně do výšky očí (max. 1,5 m). 

– Uniklé nebezpečné látky nechat bezodkladně odstranit odborníky. 

 Výkopové práce 

– Před zahájením výkopových prací dojde k ověření poloh stávajících inženýrských 

sítí a jejich ochranných pásem, o kterém budou všichni pracovníci zemních prací 

seznámeni. 

– Zabránění pádu fyzických osob do výkopu bude zajištěno dvoutyčovým 

zábradlím výšky minimálně 1,1 m. 

– Proti sesunutí stěn výkopů se budou výkopy pažit do hloubky 1,5 m 

v nezastavěném území. 

– Zabránění vstupu do nezajištěného výkopu. 

– Hrany výkopů se nesmí zatěžovat materiálem, pojezdem strojů nebo zeminou  

ve vzdálenosti 0,5 m. 

– Při práci ve výkopech hlubších než 1,3 m musí pracovníci používat pracovní 

helmu, při odlehlých výkopech této výšky nesmí pracovník pracovat osamocen. 

– Minimální šířka dna výkopu pro práci je 0,8 m. 

– Při ručních výkopech nesmí pracovníci provádět práce v nebezpečném dosahu 

stroje, který je dán maximálním dosahem stroje zvětšeným o 2,0 m. 

– Veškeré vrty o průměru větším než 0,2 m budou po skončení pracovní doby 

zajištěny zakrytím nebo ohraničením. 

– Přechod přes výkopy hlubší než 0,5 m bude zajištěn o šířce 0,75 m (veřejné 

prostranství 1,5 m). Pokud bude výkop hlubší než 1,5 m, přechod bude opatřen 

oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou o min. výšce 1,1 m. 

– Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, 

budou hrazeny nebo zakryty. 
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– Veškeré otvory v podlaze nebo na terénu v každém půdorysném rozměru větších  

než 0,25 m budou ihned zakryty poklopy. Poklopy budou zajištěny proti 

odstranění a budou vykazovat požadovanou únosnost.  

 Bednění 

– Bednění musí být únosné, těsné a prostorově tuhé. 

– Bednění musí být v každé fázi montáže a demontáže zajištěno proti pádu jeho 

částí a prvků. Musí být navrženo takovým způsobem, aby bylo dostatečně 

spolehlivé a únosné před působícím účinkem zatížení konstrukce.  

– Při montáži, demontáži a používání bednění se postupuje podle technické 

dokumentace výrobce s ohledem na bezpečný přístup a ochranou proti pádu 

fyzických osob. 

– Při ochraně pádu fyzických osob je upřednostňováno řešení kolektivní ochranou  

před osobním zajištěním. 

– Pomocné pracovní podlahy a plošiny musí odpovídat požadavkům na dočasné 

stavební konstrukce s bezpečnými výstupy. 

– Před betonáží bude bednění zkontrolováno jako celek, části, podpěry a případné 

závady ihned odstraněny. 

– Je zakázáno používat poškozené části nebo prvky bednění. 

– Odbedňování je možné až po dosažení požadované pevnosti betonu. 

– Je nutné zajistit ohrožený prostor odbedňování proti vstupu nepovolaných osob, 

zejména pod odbedňovaným stropem. 

– Části bednění se po odbednění očistí a ihned ukládají na určená místa, 

 tak aby nebyly zdrojem případného úrazu.  

 Železářské práce 

– Výztuž se musí ukládat na suchý a odvodněný povrch podle konstrukčních 

prvků. 

– Při skladování a manipulaci se musí dbát na deformaci výztuže s ohledem na její 

velkou hmotnost. 

– Skladovací prostor se volí s ohledem na manipulační dostupnost, ale mimo 

staveništní komunikace k předejití znečištění a znehodnocení výztuže. 

– Rovné pruty výztuže se ukládají podle typu a tříd oceli. 
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– Skladovací plocha se volí s ohledem na vzdálenost od ohýbaček, stříhaček  

a ohýbacích stolů. 

– Výztuž se bude vázat na pracovních stolech nebo přímo v bednění podle 

statických výkresů projektové dokumentace. 

– Ostré hrany výztuže v okolí komunikací a pracovního prostoru budou na horním 

konci zakončeny obloukem nebo hákem, popřípadě je třeba ohnout nebo zakrýt. 

 Zásady pro betonáž 

– Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 

ukládání je nutné pracovat z bezpečných pracovních plošin nebo podlah. Pokud 

toto nelze zajistit, musí dodavatel opatřit pracovníky osobními ochrannými 

prostředky proti pádu nebo ochrannými koši. 

– Betonovou směs je povoleno dopravovat a ukládat pouze způsobem,  

kdy pracovníci nejsou v ohrožení zavalením betonovou směsí nebo zabořením  

do směsi. 

– Je zakázán pohyb pracovníků přímo po uložené výztuži. To bude zajištěno 

vybudováním bezpečnými přístupovými komunikacemi, jako jsou pracovní 

lešení, podlahy apod. 

– Přístupy na pracovní podlahy bednění musí odpovídat požadavkům pro práce  

ve výškách a lešení.  

– Budou prováděny kontroly podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže, 

zjištěné závady budou bezprostředně odstraněny. 

– Komunikace mezi osobou ukládající betonovou směs a obsluhou čerpadla  

při dopravě betonové směsi pomocí čerpadla bude stanovena a zajištěna 

dodavatelem stavby. 

– Postup ukládání betonové směsi bude v souladu s technologickými postupy  

a ČSN. 

– Pod právě betonovaným stropem nesmí probíhat žádné další práce. 

– Při ukládání prefabrikovaných prvků budou prvky zajištěny proti pádu, 

překlopení, uvolnění apod. správným uchycením nebo zavěšením. Je zakázáno 

využívat poškozených spojovacích prvků. 
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 ZDROJE 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

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 
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Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout co nejefektivnější stavebně 

technologický projekt výstavby hotelu zejména z pohledu založení objektu v pažené 

stavební jámě ve svahu.  

Práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu a 

studii realizace hlavních technologických etap, kde jsem popisoval postup výstavby 

hotelu.  

Propočet stavby dle THU a rozpočet s výkazem výměr pro hrubou stavbu 

jsem provedl ve studentské verzi rozpočtového programu BuildPower S od firmy 

RTS a.s., čímž jsem si prohloubil znalosti s prací v tomto programu. Celkové 

náklady stavebních objektů z propočtu THU jsem využil jako podklad pro 

vypracování Časového a finančního objektového plánu. Podrobný časový plán pro 

hrubou stavbu jsem navrhl v programu Contec určenému pro studijní účely, který mi 

byl zapůjčen Fakultou stavební VUT v Brně.  

V rámci zadání jsem zpracoval i návrh koncepce zařízení staveniště, včetně 

dvou potenciálních dopravních tras na staveniště pro velké a malé dopravní 

prostředky.  

Podrobněji jsem se zabýval technologickým předpisem pro zemní práce, 

záporové pažení a piloty, jejichž součástí jsou i kontrolní a zkušební plány. S 

ohledem na hlubinnou paženou jámu ve sklonu jsem navrhl způsob dopravy 

stavebních strojů do jámy pomocí autojeřábu, včetně schémat pojezdů strojů pro 

jednotlivé etapy zemních prací, záporového pažení a pilot. Dalším technologickým 

předpisem, který jsem zpracovával, bylo provedení hydroizolační železobetonové 

konstrukce v 2.PP tzv. bílé vany, včetně výkresu tvaru 2.PP a návrhu systému 

bednění konstrukce vytvořeného pomocí zapůjčeného programu DokaCad 8 od firmy 

Doka s.r.o. Práce v programu byla pro mě novinkou a nabraných zkušeností si velice 

cením.  

Součástí mé diplomové práce je i plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

pro vybrané etapy výstavby-          

Zpracováváním této diplomové práce jsem nabyl cenných vědomostí a 

poznatků, které ve svém profesním životě zcela jistě využiji.  
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