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Student: Vojtěch Bobek 

 

Název bakalářské práce: Realizace hrubé spodní stavby rodinného domu v Třebíči – Nové 

Město 

 

Pro zadanou technologickou etapu stavby vypracujte vybrané části stavebně-

technologického projektu v tomto rozsahu: 

 

1. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu; 

2. Situace stavby (stavební, nikoliv technologická) se širšími vztahy dopravních tras; 

3. Návrh zásobování stavby; 

4. Položkový rozpočet vybraných technologických procesů; 

5. Technologický předpis pro provádění zemních prací; 

6. Technologický předpis pro provádění základových konstrukcí (mikropiloty a pásy); 

7. Řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu, včetně konceptu výkresu 

zařízení staveniště; 

8. Časový plán pro technologickou etapu a bilance zdrojů (pracovníci a náklady); 

9. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu; 

10. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění pro vybrané technologické procesy; 

11. Bezpečnost práce řešené technologické etapy; 

12. Jiné zadání: 

- Propočet stavby dle THU; 

- Schéma mikropiloty a železobetonového základového pásu; 

- Průvodní a souhrnná technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na vybranou 

technologickou etapu. 

 

Příloha: podklady – část převzaté projektové dokumentace a potvrzený souhlas projektanta 

k využití projektu pro účely zpracování bakalářské práce. 

 

 

V Brně dne 30. 11. 2018       Vedoucí práce: ………………………………  
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Tato bakalářská práce popisuje technologickou etapu založení rodinného domu na vrtaných 
mikropilotách. V dané lokalitě jsou složité základové poměry dané velkou vrstvou navážek. 

Dostatečné únosnosti podloží dosahuje až mateřská hornina ve větších hloubkách. Náplní 

práce je řešení technologického předpisu pro zemní práce a zhotovení mikropilot, řešení 

dopravy a zásobování stavby, cenové a časové plánování, návrh strojů, kontrola kvality a 

bezpečnost při práci. 

Rodinný dům, hrubá spodní stavba, mikropiloty, základové pásy, základová deska, zemní práce, 

vrtná souprava, vrt, pažící trubka, hlubinné zakládání, stavební jáma, technologický předpis, 

časový plán, stroje, rozpočet, technická zpráva, doprava, beton, výztuž, zařízení staveniště, 

pracoviště. 

This bachelor thesis focuses on a technological phase of laying foundations of a detached house 

using drilled micropiles. The foundation features in the given location are complicated because 

of thick layer of construction debris. The condition of sufficient load-bearing capacity of subsoil 

is fulfilled first by the deeper maternal rock. The main aims of the thesis are to prepare 

technological procedure for earthworks and for application of micropiles, to solve construction 

logistics, to plan financial and time aspects, to propose machinery, to inspect quality of building 

process and finally to guarantee safety while working. 

Detached house, substructure, micropiles, strip foundations, foundation slab, earthwork, 

drilling machine, dril hole, casing pipe, deep foundations, construction pit, technological 

procedure, schedule, machines, budget, engineering report, transport, concrete, 

reinforcement, site equipment, workplace.  
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Tématem bakalářské práce je realizace spodní hrubé stavby rodinného domu v Třebíči. Stavba 

je dvoupodlažní, samostatně stojící dům v nové čtvrti. Dům podléhal mnoha regulacím, přičemž 

jednou z nejdůležitějších byla plochá střecha. 

Stavební parcela, respektive celá nová čtvrť, se nachází na skalnatém kopci vypínajícím se nad 

řekou Jihlavou na kraji města. Dříve byla v těchto místech černá skládka stavebního odpadu, 

která zde rostla s výstavbou v 90. letech. Vznikly zde tedy vcelku rozsáhlé vrstvy neúnosného 

podloží, které jsou nevhodné pro zakládání. Kvůli jejich nesourodosti by docházelo 

k nerovnoměrnému sedání a byla by velmi ohrožena stabilita objektu. 

Ačkoliv by způsobů zakládání mohlo být použito více, s ohledem na danou stavbu a všechny 

vlivy se mikropiloty zdají jako optimální řešení. Bylo by totiž velmi komplikované odstraňovat 

vrstvu navážek dosahujících hloubky až 3,9 m. 

Práce se nezabývá variantami řešení, ale naopak se zaměřuje na kvalitu provedení této 

konkrétní metody zakládání – mikropilotáže. Nedílnou součástí procesu mikropilotáže je 

správné provedení zemních prací. Hlavním cílem práce bylo vypracovat technický předpis na 

zemní práce a zakládání stavby. Právě s důrazem na kvalitu provedení bude důležitý i kontrolní 

a zkušební plán. Dále bude snaha co nejoptimálněji vyřešit všechny dodávky materiálů a strojů 

právě z blízkého okolí, časový plán, rozpočet dané etapy, bezpečnost práce, zařízení staveniště 

a řešení organizace výstavby. 

K práci byl získán dostatek podkladů, ale přesto nebyl k dispozici srozumitelný detail řešení 

spojení mikropilot a železobetonového pásu, proto byl v rámci bakalářské práce vypracován. 

K vypracování práce budou využívány znalosti z akademické půdy, odborné praxe a jiných 

převážně internetových zdrojů, které budou uvedeny na konci práce.  
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Název stavby: Novostavby RD Třebíč – Nové Město 

Místo stavby: č. parcely: 1023/22, katastrální území Třebíč, okres Třebíč 

Stavebník: 

Projektant celé projektové dokumentace: 

Projektant základových konstrukcí: 

Charakter stavby: novostavba rodinného domu 

Účel stavby: pro bydlení 

Zastavěná plocha: 377 m2 

Plocha pozemku: 980 m2 

Počet obyvatel domu: 4 

Výška nulové podlahy +0,000 = 417,00 m.n.m. B.p.v. 

Přibližné náklady na výstavbu celé stavby: 8,5 milionů korun 

Přibližné náklady na výstavbu spodní hrubé stavby: 2,4 milionů korun 

Termín zahájení výstavby: březen 2019 

Termín dokončení hrubé spodní stavby: květen 2019 

Termín dokončení celé hrubé stavby: listopad 2019 

Hlavní dodavatel stavební činnosti: 

Subdodavatel hlubinného zakládání: 

 

SO 01 Novostavba rodinného domu 
- Speciální založení na mikropilotách 
- Zasazení mikropilot do základových pasů 
 

SO 02 Zpevněné plochy včetně vjezdu 

SO 03 Oplocení pozemku 

IO 01 Vodovodní přípojka 

IO 02 Přípojka splaškové kanalizace 

IO 03 Vedení dešťové kanalizace do retenční nádrže s přepadem do vsaku 

IO 04 Podzemní přípojka NN 

IO 05 Teplovodní přípojka 

Tabulka 1: Členění stavby na stavební a inženýrské objekty, zdroj: [ 1 ] 

 

SO 01 – Novostavba rodinného domu 
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Hlavním objektem je stavba rodinného domu o dvou podlažích s plochou střechou. Součástí 

domu je garáž pro dvě vozidla. Objekt je založen na hlubinných základech – mikropilotách, které 

jsou nutné z důvodu špatné únosnosti podloží vlivem velkého množství navážek. 

Dům je vyzděn z keramických bloků a stejně tak stropy jsou z polomontovaného systému 

stropních dílců. Plochá střecha je hydroizolačně izolovaná z PVC folii. 

Základové konstrukce budou tvořeny z hlubinného založení – mikropilot, které jsou tvořeny 

ocelovými trubkami s výplní z vysokopevnostního cementu, a ze železobetonových základových 

pásů, která jsou vytvořeny pomocí přesně navržených armovacích košů zalitých betonem ve 

formě ze systémového bednění firmy DOKA. Na pásech bude železobetonová deska tloušťky 

180 mm. 

Dům bude vystavěn ze zdiva Heluz Family 44 2in1 pro obvodové zdivo, ze zdiva Heluz P15 30 

pro vnitřní nosné zdivo a ze zdiva Heluz 14 a Heluz 11,5 pro příčky. 

Stropy nad oběma stropy jsou tvořeny ze stropních tvárnic Miako a nosníků Heluz. Dohromady 

jsou spojeny betonem a tvoří tuhý strop tloušťky 250 mm. 

Střešní konstrukce je tvořena ze stropní nosné konstrukce. Je opatřena tepelně izolační vrstvou 

PIR desek 160 mm a spád je zajištěn pomocí spádových klínu.  Hydroizolaci zajišťuje fólie z PVC 

– P tloušťky 1,5 mm. 

 

SO 02 – Zpevněné plochy včetně vjezdu 

Jedná se o plochy pro příjezd ke garáži, příchod k domu a také plocha terasy. Nášlapná vrstva 

je tvořena ze zámkové dlažby a je položena na zhutněné vrstvě kamenné drti viz výkres D.1.1.11 

– Skladby konstrukcí. Podkladní vrstva dosahuje tloušťky 340 mm. 

 

SO 03 – Oplocení pozemku 

Výsledné oplocení kolem pozemku se bude skládat ze dvou typů. 

Pohledový typ z tvárnic ztraceného bednění a vyplněný z dřevěných latí do výšky 1200 mm 

bude kopírovat hranici s ulicí Kremláčkova a Tomanova. 

Zbytek pozemku bude oplocen z drátěného pletiva do výšky 1800 mm. Jedná se o styky 

pozemků se sousedními parcelami. 

 

IO 01 -  Vodovodní přípojka 

PE 100 SDR 11 D 32x3,0 bude zbudována od domu k nově vybudované šachtě na hranici 

pozemku. Odtud vede již hotová přípojka k hlavnímu vodovodnímu řádu, který vede na druhé 

straně komunikace. Od domu k šachtě má 10,1 m a od šachty k hlavnímu vodovodnímu řádu 

10,7 m. 

 

IO 02 -  Přípojka splaškové kanalizace 

PVC KG DN 150 SN8 bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci DN 250 mm vedoucí pod 

silnicí. Vede přes revizní kanalizační šachtu, která se nachází v místě nájezdu do garáže. Celková 

délka od domu k šachtě je 10,1 m a od šachty k veřejné kanalizaci 7 m. 
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IO 03 -  Vedení dešťové kanalizace do retenční nádrže s přepadem do vsaku 

Bude svedena do retenční nádrže na západní straně pozemku s přepadem do vsaku z kameniva. 

Bylo navrženo potrubí PVC KG DN 125 SN8. Potrubí bude mít minimální sklon 3 %. 

 

IO 04 -  Podzemní přípojka NN 

Vede přes skříňku s elektroměrem, která bude součástí oplocení pozemku. Odtud vede do 

veřejného vedení NN ležícím pod přiléhajícím chodníkem. Od domu ke skříňce je délka přípojky 

4,6 m a od skříně k veřejnému vedení NN 1 m. 

 

IO 05 -  Teplovodní přípojka 

2xDN 25/90 je napojena na teplovodní potrubí 2x DN 50/125. Veřejné teplovodní potrubí vede 

v kraji chodníku přiléhajícímu ke zpevněným plochám novostavby na východě pozemku. Délka 

celé přípojky je 12,8 m. 

 

Dům je zasazen do městské části Nové město v Třebíči. Pozemek se nachází na vrcholu svahu 

směrujícího k řece Jihlavě.  Je svažitý směrem k jihozápadu a má nepravidelný tvar. Pozemek 

má složité geologické poměry. Až do hloubky 3,9 m jsou navážky. Bylo provedeno radonové 

měření a zemina byla stanovena jako vysoce plynopropustná. Z toho byl poté určen radonový 

index pozemku jako vysoký. Budoucí stavba bude spojena se stávající veřejnou komunikací ulice 

Kremláčkova sjezdem ke garáži a chodníkem ke vchodovým dveřím, a to i po čas výstavby. 

Vedení inženýrských sítí je podél současné silniční komunikace a kanalizace pod ní. Plocha 

pozemku p.č. 1023/22 je 980 m2. Druh pozemku je v katastru nemovitostní uveden jako orná 

půda. V současné době je pozemek zarostlý jen travinami a na pozemku se nenachází žádné 

stromy. 

Na staveništi nestojí žádné původní objekty. Pro celou dobu výstavby budou využívání mobilní 

staveništní buňky výrobce Toi Toi – kancelář stavbyvedoucího, buňky pro dělníky a sklad. Dále 

pak mobilní WC a mobilní umývadlo od stejnojmenné firmy. Buňky budou napojeny na stávající 

přípojku elektrické energie. Všechny buňky budou stát na zpevněné ploše. Stejně tak staveništní 

komunikace a venkovní skladovací prostory budou zpevněné stavebním asfaltovým recyklátem. 

 

 

Půdorysně má objekt tvar písmene L a vnitřní dispozice je navržena jednoduše a funkčně, jak je 

u dnešních staveb žádoucí. Objekt má dvě patra a není podsklepen. 

Objekt bude mít barvu bílou v kombinaci s šedou, jak dovoluje regulační plán. Bíle pásy 

zvýrazňují hlavní linie objektu. Naopak šedá část fasády působí dojmem nenápadnosti a také 

v sobě nese okna stejné barvy, které díky tomu působí nenápadně. 

Vedle novostavby vznikne funkční zahrada s okrasnými prvky zeleně a bazénem. 

Hlavní vstup do objektu a též do garáže je situován ze severozápadu z ulice Kremláčkova. 

Dostaneme se do zádveří a z něj do hlavní haly, která dále umožňuje vstup do kuchyně spojené 

s obývacím pokojem. Obývací pokoj je propojen i se zahradou francouzskými okny. Z haly déle 

máme možnost jít do ložnice, která má svoji vlastní šatnu a koupelnu, nebo do druhého patra. 
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Tam se nachází další tři pokoje, z nichž dva mají vlastní šatnu. Terasa je velmi prostorná a má i 

svou vlastní venkovní kuchyň. 

 

Plocha pozemku: 980 m2 

Zastavěná plocha: 377 m2 

Obestavěný prostor: 1367,9 m3 

 

SO 01 – Novostavba rodinného domu 

Zastavěná plocha: 260,5 m2 

Obestavěný prostor: 1367,9 m3 

 

SO 02 – Zpevněné plochy včetně vjezdu 

Zastavěná plocha: 116,5 m2 

 

SO 03 – Oplocení pozemku 

Délka oplocení typu tvárnic ztraceného bednění a vyplněný z dřevěných latí: 45,3 m  

Délka oplocení z drátěného pletiva: 92,8 m 

 

IO 01 -  Vodovodní přípojka 

Délka přípojky: 10,1 m 

 

IO 02 -  Přípojka splaškové kanalizace 

Délka přípojky: 10,1 m 

 

IO 03 -  Vedení dešťové kanalizace do retenční nádrže s přepadem do vsaku 

Délka přípojky: 15,5 m 

 

IO 04 -  Podzemní přípojka NN 

Délka přípojky: 4,6 m 

 

IO 05 -  Teplovodní přípojka 

Délka přípojky: 12,8 m 

 

Zemní práce a výkopy 

Na ploše pozemku se dle geologických sond nenachází ornice. Odstraní se proto jen vrstva 

travin, které na pozemku rostou. Pro založení objektu je nutná poměrně velká a hluboká 

stavební jáma, protože se musíme zbavit vrchní nejvíce nestabilní vrstvy a srovnat základovou 

spáru do roviny kvůli bednění ŽB pásů. Tvar a hloubka výkopu je přesně stanovena ve stavebním 

výkresu situace s vyznačením stavební jámy. Výkop bude až 2,04 m hluboký. Dno jámy musí být 

dobře zhutněno a srovnáno do roviny pro snadnou manipulaci vrtné soupravy. Do zhutněné 

jámy budou vyhotoveny odvodňovací kanálky, které budou struhou odvedeny do západní části 

pozemku, kde se budou volně vsakovat do provizorní jímky. 
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Základy – mikropiloty, ŽB pásy a ŽB deska 

Hlubinné zakládání je tvořeno 50 mikropilotami, které jsou 6 metrů dlouhé, svařeny na místě 

ze tří částí. Tvoří je ocelová trubka průměru 89 nebo 102 mm, která je vyplněna cementovou 

zálivkou litou za vysokého tlaku, takže vytvoří ve spodní části kořen mikropiloty. Směs se 

z trubky vylívá malými dírkami krytými plastovými manžetami. 

Mikropiloty jsou vyvedeny nad základovou spáru a jsou monoliticky spojeny 

s železobetonovými pásy, které jsou vyhotoveny po dokončení mikropilot. Tyto pásy jsou 

vysoké 900 mm a jsou tvořeny z betonu C20/25 XC2 a oceli B500B. 

Na pásech je vybetonovaná ŽB deska tloušťky 180 mm pro spolehlivý roznos zatížení. 

 

Svislé konstrukce 

Objekt má dvě podlaží, která jsou ztužena věnci. Celý objekt je zhotoven z dílců výrobce Heluz. 

Konkrétně se jedná o Heluz Family 44 2in1 pro obvodové zdivo, ze zdiva Heluz P15 30 pro vnitřní 

nosné zdivo a ze zdiva Heluz 14 a Heluz 11,5 pro příčky. Celý objekt bude ještě zateplen vrstvou 

polystyrenu 80 mm. Pro překlady nad otvory jsou pět použity překlady Heluz 23,8, nebo 

žaluziové překlady 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropy nad oběma stropy jsou tvořeny ze stropních tvárnic Miako výšky 190 a 80 mm a 

stropních filigránových nosníků Heluz. Pro zmonolitnění bude použit beton C25/30 a kari sítě. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je tvořena ze stropní nosné konstrukce. Je opatřena tepelně izolační vrstvou 

PIR desek 160 mm a spád je zajištěn pomocí spádových klínu.  Hydroizolaci zajišťuje fólie z PVC 

– P tloušťky 1,5 mm. 

 

Schodiště 

Schodiště je tvořeno konzolovými prvky, je rovné a horní části pravotočivé se zkosenými stupni. 

Výška jednotlivých stupňů je 167,2 mm. Bude vybudováno až po dokončení prací na hrubé 

stavě, aby nedošlo k jeho poškození. 

 

Pro bezpečné užívání stavby je důležitá pravidelná údržba a revize zařízení a dodržovaní 

bezpečnostních pokynů dle výrobce. 

Stavbu je důležité po vyhotovení nechat důkladně provětrat, dokud nedojde k ustálení vlhkosti 

způsobené vlivem mokrých procesů při výstavbě.  Jinak by mohlo dojít ke vzniku plísní. Je ale 

doporučeno větrat i v průběhu užívání stavby nebo řádně používat nucené větrání klimatizací. 

Novostavba bude konstrukčně uspořádaná v souladu s doporučením norem, aby nedocházelo 

k ohrožení zdraví nebo dokonce k ohrožení na životě. 
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Proces výstavby ovlivní životní prostředí jen velmi málo. Budou zajištěna opatření sloužící ke 

snížení negativních vlivů procesu výstavby. Při prašných prací budeme kropit povrch, aby 

nedocházelo k nadměrnému znečištění ovzduší. Bude dodržen čas vhodný pro výstavbu, tj. 

mimo noční klid a mimo ranní hodiny. Vozidla při odjezdu ze staveniště budou očištěna, aby 

neznečišťovala přiléhající komunikaci. Voda z pozemku se do doby zřízení retenční nádrže bude 

vsakovat na západu pozemku, kam je pozemek vyspádován a kde neohrožuje žádným 

způsobem jakost staveniště, ani zdraví osob na pracovišti. Během výstavby bude vznikat velké 

množství odpadů, která se musí dle 93/2016 Sb. zpracovávat. Jedná se zejména o 

Kód 
odpadu 

Název a druh odpadu Způsob likvidace Místo likvidace 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

skládkování, drcení Skládka ESKO-T, 
Petrůvky, 
Recyklační dvůr – 
Žďárského, Třebíč 

17 02 01 Dřevo recyklace zajistí zhotovitel 

17 02 03 Plasty recyklace zajistí zhotovitel 

17 04 05 Železo a ocel recyklace kovošrot, Hrotovická 
175, 674 01 Třebíč 

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

skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

17 09 03 Stavební suť skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 01 01 Papír a lepenka recyklace zajistí zhotovitel 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod předchozími čísly 

recyklace, skládkování zajistí zhotovitel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
předchozími čísly 

recyklace Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 03 01 Směsný komunální odpad recyklace zajistí zhotovitel 

Tabulka 2: Odpady při etapě spodní hrubé stavby, zdroj: [ 2 ]  

 

 

Postup realizace: 

• Odstranění travin. 

• Zaměření budoucího objektu a inženýrských sítí. 

• Výkop stavební jámy a svahování okrajů výkopu. 

• Ukládání vytěžené zeminy a její třídění. 

• Zhutnění základové spáry. 

• Odvodnění stavební jámy. 
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Hlavní profese při etapě: 

• Strojník rýpadlo – nakladače s platným strojním a řidičským oprávněním pro danou 
 skupinu. 

• Strojník smykem řízeného nakladače s platným strojním a řidičským oprávněním  pro 
 danou skupinu. 

• Geodet s geodetickým vzděláním. 

• Řidič nákladního automobilu s platným strojním a řidičským oprávněním pro danou 
 skupinu. 

Hlavní stroje: 

• Rýpadlo – nakladač. 

• Smykem řízený nakladač. 

• Nákladní automobil tatra. 

• Hutnící stroje. 

 

Postup realizace: 

• Vytyčení polohy mikropilot. 

• Vrtání děr pro mikropiloty. 

• Osazení a injektáž mikropilot. 

• Betonáž podkladní vrstvy. 

• Osazení armovacích košů na podkladní beton. 

• Montáž systémového bednění a výdřeva prostupů. 

• Betonáž základových pasů. 

• Provedení vnitřního rozvodu potrubí. 

• Zasypaní vnitřních ploch mezi pásy a jejich zhutnění. 

• Provedení vrstvy štěrkového násypu mezi pásy. 

• Položení potrubí pro odvod radonu. 

• Armování základové desky. 

• Bednění obvodu celé základové konstrukce. 

• Betonáž základové desky. 

Hlavní profese při etapě: 

• Vrtač (vrtmistr) s platným strojním oprávněním pro obsluhu vrtné soupravy, 
 kvalifikovaný pro zhotovování mikropilot. 

• Geodet s geodetickým vzděláním. 

• Řidič nákladního automobilu s platným strojním a řidičským oprávněním pro danou 
 skupinu. 

• Strojník smykem řízeného nakladače – s platným strojním a řidičským oprávněním 
 pro danou skupinu. 

• Svářeč s platnou svářečskou zkouškou. 

• Železář proškolený v technologii vázání výztuže. 

• Elektrikář s výučním listem v oboru. 

• Betonář kvalifikovaný v práci s čerstvým betonem. 

• Pomocný dělník bez kvalifikace. 

• Tesař vyučen v oboru. 

• Montážník systémového bednění proškolen v technologii systémového bednění. 
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Hlavní stroje: 

• Vrtná souprava. 

• Smykem řízený nakladač. 

• Hutnící stroje. 

• Autodomíchávač. 

• Autočerpadlo. 

• Koloidní míchačka. 

• Tlakové čerpadlo. 

• Pásový dopravník. 

 

Postup realizace: 

• Vytyčení rohů stavby. 

• Založené první vrstvy cihel. 

• Zdění prvků do první výšky (bez lešení) – 1.NP. 

• Montáž lešení pro zdění. 

• Zdění prvků do druhé výšky (po budoucí strop) – 1.NP. 

• Pokládání překladů nad otvory. 

• Vyzdění vrstvy věncovek. 

• Položení separační vrstvu na tvarovky. 

• Položení stropních nosníků a vložek. 

• Podepření stropu stojkami. 

• Armování věnců a položení kari sítí na stropní konstrukci. 

• Betonáž stropu a věnců nad 1.NP. 

• Zdění prvků do první výšky (bez lešení) – 2.NP. 

• Montáž lešení pro zdění. 

• Zdění prvků do druhé výšky (po budoucí strop) – 2.NP. 

• Pokládání překladů nad otvory. 

• Vyzdění vrstvy věncovek. 

• Položení separační vrstvu na tvarovky. 

• Položení stropních nosníků a vložek. 

• Odbednění 1.NP (minimálně po 3 dnech). 

• Podepření stropu stojkami. 

• Armování věnců a položení kari sítí na stropní konstrukci. 

• Betonáž stropu a věnců nad 2.NP. 

• Vyzdění střešní atiky. 

Hlavní profese při etapě: 

• Zedník vyučený v oboru vyzdívání, proškolen v technologii daného dodavatele. 

• Pomocný dělník bez kvalifikace. 

Hlavní stroje: 

• Stavební výtah. 

• Nákladní automobil pro dovoz materiálu. 
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Postup realizace: 

• Osazení střešních výpustí a odvětrání radonu, digestoře, pojistného přepadu. 

• Osazení OSB desky na atiku. 

• Zateplení atiky. 

• Nanesení penetrační vrstvy po ploše. 

• Natavení asfaltových pásů po ploše. 

• Položení tepelné izolace z PIR desek. 

• Položení spádových klínu z tepelné izolace. 

• Položení separační textilie. 

• Položení hydroizolační fólie a vytažení přes atiku. 

• Oplechování atiky. 

Hlavní profese při etapě: 

• Izolatér vyučený v oboru vyzdívání, proškolen v technologii daného dodavatele. 

• Pomocný dělník bez kvalifikace. 

Hlavní stroje: 

• Stavební výtah. 

• Nákladní automobil pro dovoz materiálu. 
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Stavba se nachází v Třebíči v městské části Nové město. Konkrétně na ulici Kremláčkova na 

parcele číslo 1023/22, katastrální území Třebíč. Na stavbu se dostaneme po asfaltové cestě, 

která vede z ulice Tomanova, která křižuje zmíněnou ulici Kremláčkovu. Kremláčkova ulice je 

nově zbudovaná slepá ulice vedoucí k nově zbudovaným parcelám. 

  

Obrázek 2: Bližší situace stavby, zdroj: [ 3 ] 

Obrázek 1: Širší situace stavby, zdroj: [ 3 ] 
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Adresa skládky: 675 52 Petrůvky 

Provozní doba: po – pá 7:00 – 15:30 

Orientační cena:  zemina a kamení: 42 Kč/t 

   tříděný beton: 151 Kč/t 

Délka trasy:  10,1 km 

 

Na skládku se bude vozit převážně zemina a tříděný beton vytěžený při zemních pracích. Pro 

odvoz bude použit nákladní automobil Tatra T158, která má vnější poloměr otáčení 17,5 m 

(vnitřní 14,95 m). Na základě posouzení všech bodů zájmu je trasa na skládku vyhovující. 

 

 

V bodě 1 je výjezd ze skládky a v bodě 9 je řešené staveniště. Body na trase představují 

posuzované body zájmu. 

  

Obrázek 3: Trasa na skládku Petrůvky, zdroj: [ 3 ] 
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Adresa stavebnin: Velkomeziříčská 391, 674 01 Třebíč 

Provozní doba: po – pá 6:00 – 17:00 

Délka trasy:  1,4 km 

 

Ze stavebnin bude dováženo veškeré vybavení na stavbu, protože slouží zároveň jako zázemí 

dodavatelské firmy. Také veškerý materiál kromě čerstvé betonové směsi a pažících trubek 

mikropilot. Dále všechny stroje a mechanizace. Pro dovoz bude použit nákladní automobil Tatra 

T158, která má vnější poloměr otáčení 17,5 m (vnitřní 14,95 m), případně jiné menší auto dle 

potřeby. Na základě posouzení všech bodů zájmu je trasa do stavebnin vyhovující. 

 

V bodě 11 je výjezd ze stavebnin a v bodě 9 je řešené staveniště. Body na trase představují 

posuzované body zájmu. 

 

Adresa betonárny: Žďárského 200, 674 01 Kožichovice 

Provozní doba: po – pá 6:00 – 14:30 

Orientační cena:  beton C20/25 X0, XC1-3: 2 170 Kč/m3 

Délka trasy:  4,3 km 

 

Z betonárny bude dovážen čerstvý beton pro betonáž základových pasů a základové desky. 

K dovozu bude sloužit autodomíchávač s objemem bubnu 6 m3 na podvozku Tatra T158, který 

Obrázek 4: Trasa na stavebniny, zdroj: [ 3 ] 
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má vnější poloměr otáčení 17,5 m (vnitřní 14,95 m). Na základě posouzení všech bodů zájmu je 

trasa na betonárnu a z ní vyhovující. 

 

V bodě 14 je výjezd z betonárny a v bodě 9 je řešené staveniště. Body na trase představují 

posuzované body zájmu. 

 

Adresa subdodavatele: Votroubkova 546/11, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice 

Délka trasy:   68 km 

 

Z Brna bude dovezen stroj pro vrtáni mikropilot a všechny pažící trouby pro zhotovení 

mikropilot. Pro dovoz bude použit nákladní automobil Tatra T158, která má vnější poloměr 

otáčení 17,5 m (vnitřní 14,95 m). Na základě posouzení bodů zájmu je trasa do Brna vyhovující. 

  

Obrázek 5:  Trasa z betonárny, zdroj: [ 3 ] 
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Body zájmu se myslí ta místa, kde může být problematický způsob vytočení vozidla nebo 

problém s hmotností vozidla, případně jeho výškou – mosty. 

V našem případě jsou hlavně řešeny body zájmu vytočení vozidla, a to konkrétně pro 

nejkritičtější vozidlo nákladní automobil Tatra T158. Ten má vnější poloměr otáčení 17,5 m 

(vnitřní 14,95 m). V případě nutnosti zajistí bezpečný provoz doprovodné vozidlo, využití 

protisměrného pruhu, nebo více stejnosměrných pruhů. 

Všechny níže uvedené body zájmů vyhovují. Trasy jsou vhodně navrženy. 

 

Obrázek 6: Trasa z Brna – doprava vrtné soupravy, zdroj: [ 3 ]



 
 

31 
 

 

Zatáčka v blízkosti skládky tuhého komunální odpadu Petrůvky. 

 

Kruhový objezd na ulici Znojemské vedle nákupního střediska Stop! Shop. 

Obrázek 7: Bod zájmu 1, zdroj: [ 4 ] 

Obrázek 8: Bod zájmu 2, zdroj: [ 4 ] 
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Víceúrovňová křižovatka ulice Hrotovická a Sportovní. Nosnost konstrukce je 25 tun, proto bude 

automobil Tatra naložen maximálně do nosnosti konstrukce. 

 

 

Most přes řekl Jihlavu na ulici Sportovní – obchvat města. Most má dle evropských norem větší 

nosnost než 40 tun. Nosnost mostu je dostatečná pro všechny materiály, které budou 

dováženy. 

Obrázek 9: Bod zájmu 3, zdroj: [ 4 ] 

Obrázek 10: Bod zájmu 4, zdroj:[ 4 ] 
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Křižovatka ulice Sportovní a Rafaelova. V levé části je směr jízdy nákladního automobilu 

z Třebíče (cesta na skládku a betonárnu). V pravé cesta z Brna. 

 

 

Odbočka z ulice Rafaelova (obchvat Třebíče) 

Obrázek 11: Bod zájmu 5, zdroj: [ 4 ] 

Obrázek 12: Bod zájmu 6, zdroj: [ 4 ] 



 
 

34 
 

 

Napojení na ulici Modřínova před kruhovým objezdem. Rovnější z křivek ukazuje cestu na 

stavebniny. 

 

 

Most na ulici Modřínová má dle evropských norem větší nosnost než 40 tun. Nosnost mostu je 

dostatečná pro všechny materiály, které budou dováženy. 

 

Obrázek 13: Bod zájmu 7, zdroj: [ 4 ] 

Obrázek 14: Bod zájmu 8, zdroj: [ 4 ] 
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Vjezd na staveniště je nejkritičtějším bodem. Pro bezproblémové stočení je nutné couvání. 

Jelikož je ale ulice slepá, nepředpokládá se žádný provoz komplikující tuto operaci. Černě je 

zaznačen budoucí vjezd na staveniště. 

 

 

Křižovatka ulice Modřínová a Velkomeziříčská – cesta na stavebniny 

Obrázek 15: Bod zájmu 9, zdroj: [ 4 ] 

Obrázek 16: Bod zájmu 10, zdroj: [ 4 ] 
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Sjezd z ulice Velkomeziříčská na stavebniny dodavatelské firmy. 

 

 

Most přes potok Lubí napojující se na řeku Jihlavu s nosností 25 tun. Nosnost nákladního 

automobilu s naloženou vrtnou soupravou je 15 tun. 

Obrázek 17: Bod zájmu 11, zdroj: [ 4 ] 

Obrázek 18: Bod zájmu 12, zdroj: [ 4 ] 
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Křížení ulice Hrotovická a Žďárského v oblasti průmyslové zóny města – směr betonárna. 

 

 

Vjezd na betonárnu z ulice Žďárského. 

Obrázek 19: Bod zájmu 13, zdroj: [ 4 ] 

Obrázek 20: Bod zájmu 14, zdroj: [ 4 ] 
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Název stavby: Novostavby RD Třebíč – Nové Město 

Místo stavby: č. parcely: 1023/22, katastrální území Třebíč, okres Třebíč 

Stavebník: 

Projektant celé projektové dokumentace: 

Projektant základových konstrukcí: 

Charakter stavby: novostavba rodinného domu 

Účel stavby: pro bydlení 

Zastavěná plocha: 377 m2 

Plocha pozemku: 980 m2 

Počet obyvatel domu: 4 

Výška nulové podlahy +0,000 = 417,00 m.n.m. B.p.v. 

 

Zpracovávaný rodinný dům je samostatně stojící dvoupodlažní objekt bez podsklepení a 

s plochou střechou. Stavba je založena na mikropilotách v kombinaci s železobetonovými pásy 

a železobetonovou deskou, protože pozemek má složité geologické poměry. Až do hloubky 

3,9 m jsou navážky. Stavba je vyzděna z keramických zdících prvků. 

Dům je zasazen do městské části Nové Město v Třebíči. Pozemek se nachází na vrcholu svahu 

směrujícího k řece Jihlavě.  Je svažitý směrem k jihozápadu a má nepravidelný tvar. Budoucí 

stavba bude spojena se stávající veřejnou komunikací ulice Kremláčkova sjezdem ke garáži a 

chodníkem ke vchodovým dveřím, a to i po čas výstavby. 

Novostavba bude napojena na inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, NN a teplovod z ulice 

Kremláčkova. 

 

Dle získaných informací ze dvou kopaných sond na pozemku stavebníka a jedné sousední není 

podloží příliš vhodné pro zakládání na klasických jednoduchých betonových základech. Kvůli 

charakteru podloží, které je složeno zejména z navážek, a to až do hloubky 2,4 - 3,2m a 

z neúnosného zvětralého eluvia v hloubce od 1,3 – 3,9m je nutné zakládat objekt až na skalním 

podloží z durbachitu. Navážka je zatříděna do třídy těžitelnosti 5, protože se v zemině nachází 

až 0,5m velké kusy betonu. Dříve totiž lokalita sloužila jako skládka stavební suti a odpadu. 

V geologickém profilu se nenachází ani ornice, a proto s ní nepočítáme. Na terénní úpravy na 

závěr výstavby bude muset být dovezena. 

Výkop pro mikropiloty bude až v hloubce -1,2 m oproti uvažované počáteční nule objektu. 

Svahy budou ve sklonu 1:1 kvůli nebezpečí sesuvu. Hladina spodní vody nebyla zjištěna. Nebude 

proto negativně ovlivňovat zemní práce a zakládání objektu. 

Byl stanoven vysoký radonový index, který ovšem na čerstvém vzduchu nebude negativně 

ovlivňovat pracoviště. Při zakládání objektu se na něj ovšem musí brát zřetel a musí být 

odvětrán [ 1 ]. 
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Obrázek 21: Geologický profil sondy KS-1, zdroj: [ 5 ] 
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Obrázek 22: Geologický profil sondy KS-2, zdroj: [ 5 ] 
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Staveniště bude předáno vedoucímu stavby stavebníkem za přítomnosti technického dozoru 

stavebníka (dále jen TDS). Součástí převzetí bude předání projektové dokumentace, vyznačení 

polohy inženýrských sítí a míst pro odběr vody a elektrického proudu. Před zahájením zemních 

prací bude zajištěn odborný geologický a hydrogeologický průzkum jehož součástí bude skladba 

vrstev podloží, hladina spodní vody. Také bude proveden radonový průzkum. Součástí předání 

a převzetí bude i zápis ve stavebním deníku a vyhotovení protokolu o předání a převzetí 

staveniště. 

 

Zemní práce si řeší sama hlavní zhotovitelská firma, takže k předávání pracoviště 

subdodavatelům nedochází. 

 

Staveniště také bude oploceno do výšky 1,8m a bude opatřeno uzamykatelnou bránou. Dojde 

i k převzetí výškových bodu objektu zaměřené geodetem. Staveniště bude opatřeno přípojkou 

vody a elektrického proudu. 

 

 

Ornice se na pozemku nenachází, a tak s ní není počítáno. 

Materiál Nenakypřená zemina (m3) Koeficient 
nakypření 

Nakypřená zemina 
(m3) 

Celkové množství 
hmoty vytěžené ze 
stavební jámy 

476,6   

Z toho hornina 
těžitelnosti 3. třídy (dle 
neplatné normy ČSN 
733050) 

328,2 1,20 393,84 

Z toho hornina 
těžitelnosti 5. třídy (dle 
neplatné normy ČSN  
733050) 

148,4 1,3 192,9 

Tabulka 3: Výpis kubatury zeminy 
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Ze stavby bude odvážena část zeminy, která nebude použita pro terénní úpravy pozemku. 

Množství zeminy pro srovnání pozemku bylo spočteno na 340,4 m3. Ze staveniště tak bude 

odvezeno přibližně 170,3m3 nakypřené zeminy. Ten bude odvezen nákladním automobilem 

Tatra T 158 s objemem korby 12 m3. Vytěžená zemina se musí přetřídit a rozdělit na zeminu a 

pevné části stavební suti. Suť bude odvezena na recyklační dvůr ČIKOM v Třebíči a zemina na 

skládku Petrůvky vzdálenou 10,1 km. 

Všechen pomocný materiál zahrnující ruční nářadí, drobné elektrické nářadí a drobný materiál 

bude dopraveno libovolným automobilem zhotovitelské firmy. 

 

Na pozemku se nenachází ornice, proto neřešíme její sejmutí. Těžbu zeminy hlavní stavební 

jámy bude primárně zajišťovat rýpadlo – nakladač Caterpillar 427F2 s objemem lopaty 

nakladače 1,03 m3 a s objemem lopaty rýpadla 0,29 m3. Menší odkopávky a přesnější tvarování 

výkopu a deponii bude zajišťovat smykem řízený nakladač Caterpillar 226D s objemem lopaty 

0,36 m3. Drobné věci a materiál budou po staveništi dopravovány ručně pomocí koleček a kýblů. 

Dle platné normy ČSN 73 6133 je zemina zatříděna zejména do třídy těžitelnosti II. Práce na 

výkopu práce budou trvat maximálně 5 pracovních dnů – výpočet viz 6.1 stroje. 

 

Všechny pracovní pomůcky budou uskladněny v uzamykatelné buňce, kterou zajistí hlavní 

dodavatel stavby. 

Vytěžená navážka bude skladována na sousedním pozemku města Třebíč, kde bude také 

přetříděna a zbavena velkých kusů betonu. Z části bude odvezena na skládku a z části bude 

později využita pro srovnání pozemku. Pozemek je totiž svažitý směrem k jihozápadu. Skládka 

navážky nacházející se na sousedním pozemku musí být bezpečná a její sklon nesmí přesáhnout 

poměr 1:1. 

 

Klimatické podmínky:  

 Ideální teplota pro práci je od +5oC do +25oC. Teplota nesmí být dlouhodobě pod 

teplotou 0oC jinak by byla zmrzlá a její těžitelnost by se zhoršila. Zemina nesmí být zasněžená, 

nebo výrazně rozbahněná. Dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. musí být viditelnost na staveništi 

alespoň 30 metrů. 

Pracovní podmínky: 

 Pracovní doba bude od 7:00 do 16:00 (18:00). Při výstavbě se musí dbát na snížení 

hlučnosti a prašnosti. Silniční komunikace ulice Kremláčkova nesmí být nadměrně znečišťována 

vlivem výstavby. Auta budou před vjezdem na komunikaci očištěna a zhotovitel zajistí průběžné 

čištění komunikace. Na staveništi budou zajištěny hygienické podmínky pro všechny pracovníky 

mobilním chemickým WC Toi Toi a mobilním umývadlem se zásobníkem vody. Sprchování zajistí 
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zhotovitelská firma na sídle firmy včetně převozu pracovníků. Pro stavbyvedoucího bude 

dovezena buňka velikosti 7,5 m2 a pro dělníky dvě tytéž buňky. Buňky jsou dostatečné i pro 

stravování. Bude postaveno oplocení pozemku do výšky 2 m s uzamykatelnou bránou. Oplocení 

bude provedeno z mobilních panelů z pozinkované ocelové sítě. [ 6 ] 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP a podepsat účast na proškolení. 

 

Složení pracovní čety: 

1x vedoucí pracovní čety a strojník rýpadla – středoškolské vzdělání ukončené maturitou v oboru 

stavebnictví, platné strojní a řidičské oprávnění pro požadovanou skupinu, proškolen 

1x strojník smykového nakladače – platné strojní a řidičské oprávnění pro požadovanou skupinu, 

proškolen 

4x řidič nákladního automobilu – platné řidičské oprávnění pro požadovanou skupinu 

2x pomocný dělník – bez nutnosti kvalifikace, pro dočišťovací ruční práce 

2x geodet – není součástí stálé pracovní čety – kvalifikovaný pro práce v oboru, vytyčení 

stavební jámy a budoucího objektu 

 

 

4x nákladní automobil Tatra T 158 s objemem korby 12 m3 

1x rýpadlo – nakladač Caterpillar 427F2 s objemem lopaty nakladače 1,03 m3 a s objemem 

lopaty rýpadla 0,29 m3 

1x smykem řízený nakladač Caterpillar 226D s objemem lopaty 0,36 m3 

1x nákladní automobil pro dovoz nářadí a jiných materiálů dle zhotovitele 

1x ježkový válec BOMAG BMP 8500 na dálkové ovládání s šířkou vibračního pásu 850 mm. 

1x vibrační deska LUMAG RP-160HPC, výkon motoru 6kW, hmotnost 158 kg 

 

Výpočet počtů nákladních automobilů a čas výkopu: 

Výkon pro těžbu rýpadlem: 

Qhornina 3 = (3600*0,29 m3*1,2*0,7)/60 s = 14,62 m3/h 

Qhornina 5 = (3600*0,29 m3*1,3*0,7)/60 s = 15,83 m3/h 

Doba těžby: 

T1= 328,2 m3/14,62 m3/h = 22,45 h 

T2= 148,4 m3/15,83 m3/h = 9,37 h 

Tcelkem = 31,82 h 

Výkon pro nakládání nakladačem: 

Qprůměr = (3600*1,03 m3*1,25*0,7)/40 s = 81,13 m3/h 

Čas pro naložení: 

Tload = 12 m3/81,13 m3/h = 0,15 h 

Tc = 10,1km/50 km/h = 0,202 h 

Tw = 0,1 h 
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Tb = 10,1km/80 km/h = 0,126 h 

Tcelkem = 0,15+0,202+0,1+0,126 = 0,578 h 

Počet potřebných nákladních automobilů: 

Počet = 0,578 h/0,15 h = 3,85 = 4 auta 

Celkem odvezených aut: 170,3 m3/12 m3 = 14,19 = 15 aut 

Čas odvážení zeminy: 0,578 h*15 = 8,67 h 

Celkový čas na výkopu a odvozu stavební jámy: 

Tcelkem = Ttěžby + Todvoz = 31,82 h + 8,67 h = 40,49 h = 5 pracovních dnů 

 

• Pro tvorbu dřevěných laviček: 1x řetězová pila, kladivo, palice, sekera, hřebíky. 

• Pro zaměření: geodetické měřičské přístroje s požadovanou přesností (zaměření 

pomocí GNSS přijímače), dřevěné kolíky. 

• Pro výkop jámy: 1x bourací kladivo, 3x lopata, 1x krompáč, 2x kolečko, prodlužovací 

kabely. 

 

Pracovní rukavice, přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesty, chrániče sluchu, 

ochranné brýle, respirátor 

 

Z pracovních podmínek udávaných technologickým předpisem předpokládáme již zhotovené 

oplocení staveniště, přípojky vody a elektrické energie pro stavbu, hygienické a sociální buňky 

pro pracovníky a skladovací buňky na nářadí a choulostivý materiál. 

 

Na ploše pozemku se dle geologických sond nenachází ornice. Odstraní se proto jen vrstva 

travin, které na pozemku rostou. Bude k tomu použit rýpadlo – nakladač Caterpillar 427F2 a 

smykem řízený nakladač Caterpillar 226D. Vytěžená vrstva (navážka písečného charakteru) 

bude uložena na sousedním pozemku města Třebíč. K odstranění travin bude stačit odtěžit 

zeminu v mocnosti maximálně 100 mm. 

 

Stavební jáma bude vytyčena geodetem. Geodet vytyčí polohu stavební jámy pomocí GNSS 

přijímače s velkou přesností a vytyčené body budou označeny kolíky.  

 

Jáma bude vykopána pomocí rýpadlo – nakladače Caterpillar 427F2. Hrany stavební jámy budou 

vyspádovány v poměru 1:1, aby nedošlo ke zřícení stěn výkopu. Tvar a hloubka výkopu je přesně 

stanovena ve stavebním výkresu situační výkres s vyznačením stavební jámy v podkladech od 

projektanta. Výkop bude až 2,04 m hluboký. Postup výkopu začne v jihozápadním rohu, kde se 

téměř rovina terénu shoduje s rovinou spodní hrany stavební jámy. Rýpadlo-nakladač bude 
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postupovat dle schématu níže. Při výkopu bude vyhotoven nájezd do stavební jámy v 

jihozápadním rohu jámy, který bude ve sklonu maximálně 8 %. Rýpadlo bude zeminu odvážet 

na sousední pozemek města Třebíč, po souhlasném vyjádření města. Zde bude docházet 

k třídění zeminy a budou odděleny nadměrné kusy stavební suti – betonu, které byly zjištěny 

při geologickém průzkumu. Budou je ručně třídit pomocní dělníci, nebo pro nadměrné velikosti 

betonových panelů strojně pomocí smykem řízeného nakladače Caterpillar 226D. Odhad 

velkých částí je 15 % z vytěžené zeminy. Ze stavby bude stavební suť odvezena na recyklační 

dvůr ČIKOM vzdálený 4,4 km. Přebytečná zemina, které bude přibližně 170,3 m3 nakypřeného 

stavu bude odvezena na skládku odpadů v Petrůvkách vzdálenou 10,1 km. Bude odvezena 

pomocí dvou Tater T158. 

 

 

Před zhutněním je třeba ručně dočistit stavební jámu od všech kamenů a přebytečné zeminy. 

Dno jámy musí být dobře zhutněno a srovnáno do roviny pro snadnou manipulaci vrtné 

soupravy. Zhutnění provedeme pomocí ježkového válce BOMAG BMP 8500 na dálkové ovládání 

s šířkou vibračního pásu 850 mm. Pro dosažení dobrého zhutnění je potřeba minimálně 8 

přejezdů. Povrch se poté ještě dvakrát přejede rovnou vibrační deskou LUMAG RP-160HPC pro 

docílení rovného povrchu.[ 7 ] 

Obrázek 23: Schéma výkopu jámy 
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Do zhutněné jámy budou vyhotoveny odvodňovací kanálky, které budou struhou odvedeny do 

západní části pozemku, kde se budou volně vsakovat do provizorní jímky. 

 

Více viz samostatná kapitola Kontrolní a zkušební plán. 

 

• Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů. 

• Kontrola zařízení staveniště a převzetí staveniště. 

• Kontrola přesnosti vedení inženýrských sítí. 

• Kontrola strojní mechanizace, nářadí a pomůcek. 

• Kontrola kvalifikace pracovníků. 

 

• Klimatické a povětrnostní podmínky. 

• Kontrola způsobilosti pracovníků. 

• Kontrola odstranění travin a porostu z pozemku. 

• Kontrola geologického průzkumu. 

• Kontrola provádění výkopu a svahování stavební jámy. 

• Kontrola ukládání a třídění zeminy. 

• Kontrola zhutnění stavební jámy. 

• Kontrola strojní mechanizace, nářadí a pomůcek. 

• Kontrola zabezpečení staveniště. 

• Kontrola odvodnění stavební jámy a staveniště. 

• Kontrola zaměření objektu. 

 

• Přesnost geometrie stavební jámy. 

• Kvalita základové spáry. 

• Kontrola dokumentování stavby. 

 

Více informací o bezpečnosti a ochraně zdraví viz samostatná kapitola bezpečnost práce 

řešené technologické etapy. 

 

Bezpečností pomůcky:  

pracovní rukavice, přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesty, chrániče sluchu, 

ochranné brýle, respirátor 

Základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví a důležité právní dokumenty: 
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• Během všech výstavbových etap budou pracovníci dodržovat zásady bezpečnosti práce 
 a ochrany zdraví. Primárním cílem je eliminovat nežádoucí situace vedoucí k nebezpečí 
 úrazu, nebo ztrátě na životě. 

• Všichni pracovníci a osoby, které se budou vyskytovat na staveništi (pracovišti) budou 
 seznámeni s riziky na této konkrétní stavbě a budou proškoleni o bezpečnosti a 
 ochraně zdraví na pracovišti. Školení provede stavbyvedoucí a všichni stvrdí podpisem 
 účast na školení do stavebního deníku 

• Všechny třetí osoby musí být před vstupem na staveniště seznámeny s riziky a 
 chováním na stavbě, a také vybaveny ochrannými pomůckami. 

• Bezpečnost na stavbě se bude řídit legislativními požadavky, a to konkrétně 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., novelizován Nařízení vlády č. 136/2016 Sb, O bližších 
 minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (v 
 aktuálním znění) 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
 pracoviště a pracovní prostředí v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
 zdraví při práci v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
 bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v 
 aktuálním znění 

• Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v 
 aktuálním znění 

• V následujícím textu bude rozepsáno pár základních požadavků, které se ve zvýšené 
 míře týkají naší konkrétní řešené stavby a opatření, která by tato rizika měla 
 eliminovat. 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 
 bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. novela č.170/2014 Sb. - Nařízení vlády o způsobu 
 evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v 
 oblasti technických požadavků na výrobky [ 8 ] 
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Několik základních bezpečnostní opatření: 

• Staveniště bude oploceno pomocí mobilního plotu firmy Toi Toi do výšky 2,0 m. 

• Na oplocení budou pravidelně rozmístěny značky “Nepovolaným vstup zakázán“. 

• Stavební jáma bude ze strany největší prohlubně oplocena plotem staveniště a okraje 
 jámy budou spádovány proti sesutí zeminy, ale i proti zabránění “kroku do prázdna.“ 

• Staveniště nebude zasahovat do veřejných komunikací, kde by ohrožovalo zrakově a 
 pohybově indisponované lidi. 

• U vjezdu na staveniště budou umístěny dopravní značky “Pozor! Výjezd a vjezd vozidel 
 stavby“ viz výkres situace stavby se širšími dopravními trasami 

• Dočasné vedení elektrické energie bude vedeno pod zemí a vyvedeno bude až u 
 staveništních buněk viz výkres zařízení staveniště. Vedení bude zabezpečeno proti 
 zkratu, případně požáru. Zejména ochrana proti dešti a vodě. 

• Pracovníci budou během školení o bezpečnosti seznámeni s požadavky práce ve 
 venkovním prostředí a s postupem v případě první pomoci. 

• Při povětrnostních podmínkách přesahujících rychlost větru 11 m/s, viditelnost menší 
 než 30 m, prudký déšť a bouřka bude práce přerušena. 

• Stroje se budou pohybovat po zpevněné a dostatečně únosné ploše, pokud se nejedná 
 o stroje vybavené pro pojezd na nezpevněných plochách (zemní stroje). 

• Při ukončení činnosti budou stroje odstaveny na předem určené místo dle zařízení 
 staveniště. 

• Zejména u strojů na zemní práce bude poloha jejich nástrojů v přepravní poloze. 

• Na veřejnou komunikaci nebudou vypuštěny žádné stroje, které k tomu nejsou určeny. 

• Pracovníci dočišťující stěny a dno výkopu budou dbát zvýšené opatrnosti vůči strojům 
 a nesmí se přibližovat do vzdálenosti 2 m dosahu jejich pracovních nástrojů. Déle také 
 budou dbát na svůj pracovní prostor a jestli neohrožují jiné pracovníky. 

• Stavbyvedoucí bude pravidelně kontrolovat značky na staveništi a stav oplocení. 

• Stěny stavební jámy budou zajištěny svahováním v poměru 1:1. 
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Proces výstavby ovlivní životní prostředí jen velmi málo. Budou zajištěna opatření sloužící ke 

snížení negativních vlivů procesu výstavby. Při prašných prací budeme kropit povrch, aby 

nedocházelo k nadměrnému znečištění ovzduší. Bude dodržen čas vhodný pro výstavbu, tj. 

mimo noční klid a mimo ranní hodiny. Vozidla při odjezdu ze staveniště budou očištěna, aby 

neznečišťovala přiléhající komunikaci. Voda z pozemku se do doby zřízení retenční nádrže bude 

vsakovat na západu pozemku, kam je pozemek vyspádován a kde neohrožuje žádným 

způsobem jakost staveniště, ani zdraví osob na pracovišti. Během výstavby bude vznikat velké 

množství odpadů, která se musí dle vyhlášky 93/2016 Sb. zpracovávat. Jedná se zejména o 

 

Kód 
odpadu 

Název a druh odpadu Způsob likvidace místo likvidace 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

skládkování, drcení Skládka ESKO-T, 
Petrůvky, 
Recyklační dvůr – 
Žďárského, Třebíč 

17 02 03 Plasty recyklace zajistí zhotovitel 

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

skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

17 09 03 Stavební suť skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
předchozími čísly 

recyklace Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 03 01 Směsný komunální odpad recyklace zajistí zhotovitel 

Tabulka 4: Katalog odpadů pro danou technologickou etapu, Zdroj: [ 2 ] 

Odpady budou tříděny a legálně likvidovány na skládkách, recyklačních dvorech a podobně. 

Na stavbě se budou nacházet kontejnery pro plasty, papír a komunální odpad. 
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Název stavby: Novostavby RD Třebíč – Nové Město 

Místo stavby: č. parcely: 1023/22, katastrální území Třebíč, okres Třebíč 

Stavebník: 

Projektant celé projektové dokumentace: 

Projektant základových konstrukcí: 

Charakter stavby: novostavba rodinného domu 

Účel stavby: pro bydlení 

Zastavěná plocha: 377 m2 

Plocha pozemku: 980 m2 

Počet obyvatel domu: 4 

Výška nulové podlahy +0,000 = 417,00 m.n.m. B.p.v. 

 

Zpracovávaný rodinný dům je samostatně stojící dvoupodlažní objekt bez podsklepení a 

s plochou střechou. Stavba je založena na mikropilotách v kombinaci s železobetonovými pásy 

a železobetonovou deskou, protože pozemek má složité geologické poměry. Až do hloubky 3,9 

m jsou navážky. Stavba je vyzděna z keramických zdících prvků. 

Dům je zasazen do městské části Nové Město v Třebíči. Pozemek se nachází na vrcholu svahu 

směrujícího k řece Jihlavě.  Je svažitý směrem k jihozápadu a má nepravidelný tvar. Budoucí 

stavba bude spojena se stávající veřejnou komunikací ulice Kremláčkova sjezdem ke garáži a 

chodníkem ke vchodovým dveřím, a to i po čas výstavby. 

Novostavba bude napojena na inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, NN a teplovod z ulice 

Kremláčkova. [ 1 ] 

 

Technologický předpis se bude zabývat prováděním vrtaných mikropilot, jejich napojením na 

železobetonové pásy, zhotovením základových pasů a konečnou železobetonovou základovou 

deskou. 

Mikropilotáž je způsob hlubinného zakládání. Mikropilota je tvořena ocelovou pažící trubkou, 

která má po své délce malé otvory. Do těchto trub bývá injektován vysokopevnostní cement 

pod vysokým tlakem. Z otvorů v trubce potom začne vytékat směs a vytvářet “kořen“ 

mikropiloty. Kořen mikropiloty zajišťuje přenášení zatížení jednak třením a zároveň dosažením 

únosnějších vrstev ve větší hloubce. 

Na stavbě bude zhotoveno 50 mikropilot z toho 9 bude roznášet zatížení v ploše (jsou spojeny 

se základovou deskou), zatímco 41 jich bude spojeno s ŽB pásy. Dlouhé budou všechny 6 metrů. 

Železobetonové pásy budou vysoké 720 mm a budou spojeny pomocí přesahující výztuže 

s monolitickou ŽB deskou o tloušťce 180 mm. Základová spára – styk zeminy a pásu je v hloubce 

-1,200m oproti nulové výšce objektu, což je 417,00 m.n.m. Tyto pásy budou vytvořeny pomocí 

systémového bednění Doka. Schéma mikropiloty viz příloha č. 3. 

Dokumentace sloužící jako podklad pro realizaci základů byla vyhotovena odbornou firmou 

zaměřenou na geotechniku a hlubinné zakládání. Této dokumentaci předcházelo odborný 
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geologický a hydrogeologický průzkum, který určil podmínky pro zakládání. Podloží je zejména 

z navážek, a to až do hloubky 2,4 - 3,2 m a z neúnosného zvětralého eluvia v hloubce od 1,3 – 

3,9 m. Proto je nutné zakládat objekt až na skalním podloží z durbachitu a to nejméně v 

kvalitě pevnosti R3 až R2. Hladina podzemní vody nebyla průzkumem zjištěna, proto není třeba 

žádných opatření [ 1 ]. 

 

 

 

K převzetí staveniště došlo už při předávání stavby k provedení zemních prací. 

Obrázek 24: Schéma rozmístění mikropilot a základových pásů 
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Hlavní dodavatelská firma, která prováděla zemní práce předá stavbu subdodavatelské firmě, 

která se specializuje na hlubinné zakládání staveb.  Bude o tom proveden zápis do stavebního 

deníku a vyhotoven protokol o předání a převzetí pracoviště. 

 

Zemní práce musí být dokončené v dané kvalitě – dostatečná rovinnost a kvalita zhutnění.  

 

 

Materiál Kubatura 

Mikropiloty průměr 102/8 mm, délka 6 m 41 kusů  

Mikropiloty průměr 89/8 mm, délka 6 m 9 kusů 

Beton C20/25 XC2 51,9 m3 

Podkladní beton C12/15 XC2 13 m3 

Ocel B500A, B500B, Kari 4,24 tun 

Bednění systémové Viz příloha č.4 – schéma montáže 
systémového bednění 

Hrubé drcené kamenivo fr. 0-32 mm 30,52 m3 

Hrubé drcené kamenivo fr. 8-32 mm 30,52 m3 

Zemnící kabel 68,28metrů 

OSB desky tl.12 mm (2500*625 mm) 14 desek 

Tabulka 5: Zjednodušený výkaz výměr materiálů 

 

 

Pro dodávku částí mikropilot, armokošů pro základové pásy a kameniva bude použit nákladní 

automobil Tatra T158 s hydraulickou rukou Palfinger a sklopnou korbou. Vrtná soupravu bude 

dovezena libovolným kamionem, který zařídí subdodavatelská firma. 

Beton na vybetonování pasů a základů doveze domíchávač na podvozku Tatra Phoenix T158 

s míchačem Liebherr z třebíčské betonárky TBG Vysočina s.r.o. vzdálené 4,3km, objem bubnu 

6 m3 [ 9 ]. 

Všechen pomocný materiál zahrnující ruční nářadí, drobné elektrické nářadí a drobný materiál 

bude dopraveno libovolným automobilem zhotovitelské firmy. 

Zemina vytěžená z vrtání mikropilot nemá velký objem, a proto bude použita pro vyrovnání 

pozemku a nebude jí třeba z pozemku odvážet. 

 

Drobné úpravy terénu, přesun materiálů a manipulaci s výztuží zajistí smykem řízený nakladač 

Caterpillar 226D s objemem lopaty 0,36 m3. 

Drobné věci a materiál budou po staveništi dopravovány ručně pomocí koleček a kýblů. 
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Všechno ruční i elektrické nářadí bude skladováno v uzamykatelném skladu. Ocelové části 

mikropilot budou skladovány na dřevěných trámcích a budou přikryty plachtou, aby 

nedocházelo k znečištění povrchu. Pytlový cement pro injektáž mikropilot bude uskladněn na 

paletách ve venkovním prostředí přikrytý vodotěsnou plachtou. Vlhkost vzduchu nesmí 

dlouhodobě stoupnout nad 75 %. V případě špatných klimatických podmínek musí být 

uskladněn v suchém skladu. 

 

Klimatické podmínky:  

 Ideální teplota pro práci s betonem je od +5oC do +30oC. Při nižších teplotách by se 

zhoršoval hydratační proces, naopak při vyšších teplotách by hydratační proces probíhal moc 

rychle. V těchto případech by musely být zajištěny zimní nebo letní opatření. Provádění základů 

se předpokládá z jara, a tak se nepředpokládají extrémní výkyvy teplot. Při nízkých teplotách je 

nutné tuhnoucí beton zakrýt ideálně izolačním materiálem, nebo prohřát záměsovou vodu 

nebo kamenivo. Při vysokých teplotách naopak tuhnoucí beton budeme ochlazovat kropením 

vodou, nebo zakrýt konstrukci izolačním materiálem a chránit proti přímému slunci. Zemina 

nesmí být při vrtáni mikropilot zasněžená, promrzlá nebo výrazně rozbahněná. Dle nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. musí být viditelnost na staveništi alespoň 30 metrů. Rychlost větru 

maximálně 11 m/s. 

Pracovní podmínky: 

 Pracovní doba bude od 7:00 do 16:00 (18:00). Při výstavbě se musí dbát na snížení 

hlučnosti a prašnosti. Silniční komunikace ulice Kremláčkova nesmí být nadměrně znečišťována 

vlivem výstavby. Auta budou před výjezdem na komunikaci očištěna a zhotovitel zajistí 

průběžné čištění komunikace. Na staveništi budou zajištěny hygienické podmínky pro všechny 

pracovníky mobilním chemickým WC Toi Toi a mobilním umývadlem se zásobníkem vody. 

Sprchování zajistí zhotovitelská firma na sídle firmy včetně převozu pracovníků. Pro 

stavbyvedoucího bude dovezena buňka velikosti 7,5 m2 a pro dělníky dvě tytéž buňky. Buňky 

jsou dostatečné i pro stravování. Pro stavbyvedoucího a dělníky bude dovezena buňka sloužící 

jako správa stavby a zároveň šatna. Bude postaveno oplocení pozemku do výšky 1,8 m 

s uzamykatelnou bránou. Oplocení bude provedeno z mobilních panelů z pozinkované ocelové 

sítě[ 6 ]. 

Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o BOZP a podepsat účast na proškolení. 

 

 

1x vedoucí pracovní čety a strojník vrtací soupravy (vrtmistr) – středoškolské vzdělání ukončené 

maturitou v oboru stavebnictví, platné strojní oprávnění pro obsluhu vrtné soupravy, proškolen 

1x vrtač se svářečskou zkouškou – kvalifikace pro mikropilotáž a platné svářečské oprávnění 

obnovované každé dva roky 
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1x vrtač – vazač mikropilot a vrtných násad – kvalifikace pro mikropilotáž 

2x dělník pro obsluhu míchačky a injektážního čerpadla – kvalifikace pro mikropilotáž  

1x dělník pro obsluhu injektážní hlavice – kvalifikace pro mikropilotáž 

1x geodet – pouze po dobu nutnou pro vytyčení polohy mikropilot (není součástí stálé pracovní 

čety) 

1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou – platné řidičské oprávnění pro 

požadovanou skupinu  

 

1x vedoucí pracovní čety – hlavní betonář a železář – středoškolské vzdělání ukončené maturitou 

v oboru stavebnictví, kvalifikace pro vázání výztuže a betonáž, proškolen 

2x vazač výztuže – proškolení pro vázání výztuže 

4x betonář – bez nutnosti kvalifikace, zkušený v daném oboru 

2x řidič autodomíchávače – není součástí stále pracovní čety, zaměstnanec místní betonárky, 

platné řidičské oprávnění pro požadovanou skupinu 

1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou – platné řidičské oprávnění pro 

požadovanou skupinu 

1x strojník smykového nakladače – platné strojní a řidičské oprávnění pro požadovanou skupinu, 

proškolen 

1x řidič a strojník autočerpadla – není součástí stále pracovní čety, zaměstnanec místní 

betonárky, platné řidičské oprávnění pro požadovanou skupinu 

1x elektrikář – není součástí stále pracovní čety, vyučen – pokládání zemnících pásků 

 

1x vedoucí pracovní čety – hlavní montážník – výuční list ve stavebnictví, kvalifikace v montáži 

systémového bednění Doka, proškolen 

2x montážník systémového bednění – kvalifikace v montáži systémového bednění Doka 

1x tesař – kvalifikace v montáži systémového bednění Doka, zkušenosti s prací se dřevem 

1x řidič nákladního automobilu s hydraulickou rukou – platné řidičské oprávnění pro 

požadovanou skupinu 

 

 

 

1x vrtná souprava JRCDRILL – JK590 na pásovém podvozku 

1x injektážní čerpadlo – IC 120 a příslušenství (hadice a injektážní hlavice) – pracovní výkon 

51 l/min, max. pracovní tlak 10 MPa, příkon motoru 5,5 kW 

1xKoloidní aktivační míchačka AM 200 – objem 150 l, výkon 4 m3/h, příkon 7,5 kW 
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1x Nákladní automobil Tatra T 158 s hydraulickou rukou Palfinger PK 5.001 SLD 1 a sklopnou 

korbou  

2x Autodomíchávač Tatra Phoenix T158 s míchačem Liebherr, objem bubnu 6 m3 

1x Autočerpadlo Schwing S24X – dosah 19,5 m 

1x smykem řízený nakladač Caterpillar 226D s objemem lopaty 0,36 m3 

1x nákladní automobil pro dovoz nářadí a jiných materiálů dle zhotovitele 

1x vibrační deska LUMAG RP-160HPC, výkon motoru 6 kW, hmotnost 158 kg 

1x vibrační pěch HECHT 1119, výkon motoru 3,2 kW, hmotnost 80 kg 

1x pásový dopravník CU6000, délka 6000 mm 

 

• Pro zaměření: geodetické měřičské přístroje s požadovanou přesností (zaměření 
 pomocí GNSS přijímače), dřevěné kolíky. 

• Pro vrtání mikropilot: lopaty, krumpáč, hasák, 1x svářečka, kolečko, pákový polohovač 
 mikropilot, prodlužovací kabel. 

• Pro podbetonávku a vázání výztuže: 2x lešenářské trubky 5 m, vodováha, rovná lať, 
 metr, kolečko, lopata, zednická lžíce, štípací kleště, pákové kleště, kladivo, kombinačky, 
 ohýbačka na výztuž, 1x úhlová bruska. 

• Pro montáž systémového bednění: kladivo, 1x vrtačka, 1x řetězová pila, ruční pila, 1x 
 kolečko, prodlužovací kabely, utahovací klíče, metr, tužka. 

• Pro betonáž: kolečka, lopaty, hrábě, vodováha rovná lať, 2x ponorný vibrátor, 1x 
 vibrační lať. 

 

Pracovní rukavice, přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, holínky, reflexní vesty, chrániče 

sluchu, ochranné brýle, respirátor, svářečská kukla, svářečské rukavice. 

 

 

Geodet pomocí GNSS přijímače vytyčí přesnou polohu mikropilot. Dřevěným kolíkem označí 

osu budoucí mikropiloty. Kolíky budou barevně označeny, aby nedošlo k jejich neúmyslnému 

odstranění nebo zničení. Geodet provede i kontrolu vzdáleností kolíků a jejich shodnost 

s projektovou dokumentací. 

 

Otvory pro mikropiloty budeme na stavbě vrtat pomocí vrtné JRCDRILL – JK590 na pásovém 

podvozku. Vrtná souprava má vrták ve tvaru šroubovice. V případě nálezu tvrdší horniny bude 

použit kladivový vrták. Vrtat se začne na jihozápadě pozemku u mikropiloty číslo 5 a bude se 

pokračovat východně viz schéma pohybu vrtné soupravy. Budou vrtány otvory průměru 

150 mm a hloubky 6 metrů. Vytěžený materiál bude odvážet mimo stavební jámu. Mikropiloty 

budou vrtány rovně až na dvě výjimky (mikropiloty číslo 31 a 32, které mají mít dle statického 
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výpočtu sklon 15 o). Vrtná hlavice se vycentruje nad otvor od geodetického kolíku a zkontroluje 

se svislost vrtného ústrojí. Poté začne s vrtáním. Zemina se postupně kupí kolem otvoru a je ji 

třeba průběžně nakládat. Vrtání bude pokračovat až do hloubky 6 m. Po dokončení vrtu bude 

vrták postupně vytahován a vrtná souprava se přesune na další vrt [ 7 ]. 

 
Obrázek 25: Schéma pohybu vrtné soupravy 

 

K osazení ocelových trubek použijeme závěsného systému, který je součástí vrtné soupravy. 

Kořenovou část mikropiloty zachytíme pomocí lan a spouštíme ji pomalu do otvoru. Když už 

bude z otvoru vylézat pouze ocelová objímka pro svaření další části, zasuneme pod ní pevnou 

podložku a pákový polohovač mikropilot. V tuto chvíli můžeme závěsné lano sundat, protože 

nám mikropilota nemůže sjet do otvoru. Na první část piloty nasadíme prostřední 

polomanžetovou část, kterou pečlivě svaří kvalifikovaný dělník se svářečskou zkouškou. Jakmile 

je svár dokončen, pevný a bez viditelných vad, zavěsíme lana zase na střední část mikropiloty. 

Opět pomalu spouštíme a pomáháme si pákovým polohovačem mikropilot. To samé 

zopakujeme i u poslední části, která již nemá manžety pro výtok směsi. Na závěr pomocí 

stlačovacího systému, která je součástí vrtné soupravy, zatlačíme ocelovou trubku až do 

požadované hloubky, aby ze země vyčnívala pouze 300 mm u mikropilot kotvených do pásů a 

800 mm u mikropilot kotvených do desky [ 7 ]. 
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Pro injektáž mikropilot je nutné použít cementovou zálivku garantovaných vlastností. Směs 

bude připravována z pytlového cementu CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R přímo na stavbě zkušeným 

dělníkem. Pro míchání bude použita koloidní aktivační míchačka AM 200, která bude přímo 

napojena na injektážní čerpadlo IC 120. Na čerpadlo bude napojená hadice zakončená 

obturátorem (injektážní hlavicí). Nejprve se kolem piloty do díry vylije cementová směs a zajistí 

se tak poloha piloty. Cementovou zálivku necháme dostatečně zatvrdnout a poté budeme 

pokračovat injektáží samotných mikropilot. Hlavice se pevně přišroubuje pomocí vestavěného 

šroubovacího systému hlavice a tím se utěsní. Poté se začne vhánět směs pod vysokým tlakem, 

čímž dojde k protržení plastových manžet na spodní části mikropiloty i cementové zálivky kolem 

mikropiloty a vytvoření kořene mikropiloty [ 7 ]. 

 

Poté co budou všechny mikropiloty vyvrtané a zalité vysokopevnostní cementovou směsí, 

budou zhotovena vrstva podkladního betonu pod železobetonové pásy. Podkladní beton slouží 

jako ochrana proti znečištění výztuže a jako vhodný podklad pro montáž systémového bednění 

Doka Frami. Tloušťka vrstvy bude 50 mm a přesah na každou stranu bude alespoň 150 mm. 

Bude kladen důraz na rovinnost podkladu. 

 

Pro správné vyvázání výztuže je nutné se řídit podle výkresu D.03 – detaily vyztužení. Jsou zde 

popsány přesné polohy výztuže a důležité provázání v rozích a křížení výztuže. Na stavbu budou 

dovezeny části již zhotovených armokošu, které budou dle výkresů vyhotoveny v nedaleké 

armovně. Na stavbu je doveze nákladní automobil Tatra T158, který je pomocí hydraulické ruky 

složí na předem připravený a zpevněný povrch. Odtud si je dál bude rozvážet po stavbě smykem 

řízený nakladač Caterpillar 226D. Armokoše budou od podkladního betonu odděleny pomocí 

distančních podložek z PVC. 

Jakmile budou armokoše hotovy, vytvoříme roznášecí hlavu piloty pro lepší spolupůsobení se 

základovými pásy. Budou použity ocelové čtvercové pláty rozměru 200/200/15 mm (u 

základových pásů) a 400/400/20 mm (u pilot zakončených v desce). S mikropilotou budou 

svařeny pevným a celistvým svarem. Nad ně potom osadíme výztužnou kari sít podle výkresu. 

 

Celé bednění základů bude vytvořeno ze systémových desek Doka Frami. Schématický výkres 

bednění je součástí příloh. Bednění se bude v jedné pracovní etapě, ale v případě nedostatku 

bednících dílců je možné rozdělit bednění na dvě etapy. Na stavbu bude dovezeno nákladním 

automobilem Tatra T158, který je pomocí hydraulické ruky Palfinger složí na předem připravený 

a zpevněný povrch. Odtud si je dál bude rozvážet po stavbě smykem řízený nakladač Caterpillar 

226D. Před samotnou montáží budou desky natřeny nebo nastříkány odbedňovacím 

přípravkem. 

Jednotlivé desky budou spojovány rychloupínači Frami minimálně ve dvou místech, dole a 

nahoře, aby byla zajištěna tuhost. Budou střídány desky bednění horizontální a vertikální. To je 

nutné kvůli vzájemnému provázání a spojení protilehlých desek bednění. Bednění bude 



 
 

64 
 

bezpečně provázáno pomocí závitových tyčí v ochranných trubkách a utaženy budou kotevní 

matkou v dolní i horní části bednění. Všechny mezery, které nejsme schopni vyplnit samotným 

bedněním, budou dotvořeny vyrovnávacími hranoly, které Doka také dodává. Ve spojích těchto 

míst musí být použit pro spojení upínač pro vyrovnání Frami, který dovoluje spojování v různých 

vzdálenostech [ 10 ]. 

Prostupy pro rozvody, kanalizaci a podobně budou vytvořeny z dřevěných prken. Rozměry a 

poloha je dána ve schématu montáže systémového bednění. Všechny mají čtvercový průřez a 

vytvoří je zkušený tesař, který je součástí pracovní čety. 

 

Před začátkem betonáže bude výztuž zkontrolována statikem (TDS). 

Na stavbu bude autodomíchávačem dovezen čerstvý beton třidy C20/25 XC2. Pro urychlení 

práce se budou střídat dva, případně tři autodomíchávače, které budou vozit čerstvý beton 

z betonárky TBG Vysočina s.r.o. vzdálené 4,3 km. Směs bude lita do autočerpadla Schwing S24X 

z ulice Tomanova, z kterého už bude směs pomocí hadice na rameni dopravována do 

základových pásů. Schéma dosahu autočerpadla viz výkres zařízení staveniště. Po vylití betonu 

do bednění je nutné zhutnění směsi pomocí ponorných vibrátorů, aby nevznikaly kaverny 

v betonu. Není kladen nárok na pohledovost betonu, ale je kladen důraz na krytí výztuže. Po 

dokončení betonáže bude dodržena technologická pauza alespoň 3 dny. Poté dojde 

k odbednění a očištění pasů. 

 

Po odbednění železobetonových pásu je nutné dosypat zeminou a štěrkem vnitřní plochy pod 

budoucími místnostmi, abychom mohli vytvořit železobetonovou desku. Zeminu do ploch bude 

dopravovat pásový dopravník CU6000 s délkou 6,0 m. Smykem řízený nakladač bude vozit 

přetříděnou zeminu a bude jí sypat na dopravník. 

Budeme zhutňovat vibračním pěchem HECHT 1119 v tlouště 200 mm a po dosypání další vrstvy 

opět 200 mm. Po dostatečném zhutnění zeminy bude na zeminu položena geotextilie. 

Geotextilie bude mít přesahy alespoň 100 mm a na krajích bude ponechán přesah alespoň 700 

mm pro zabalení štěrku viz schéma mikropiloty. Na geotextilii bude nasypána vrstva hrubého 

drceného kameniva frakce 0-32 mm a znovu důsledně zhutněna. Na ni přijde další vrstva 

hrubého drceného kameniva frakce 8-32 mm. Bude vynechána pouze v místě předpokládaných 

betonových hlavic pro mikropiloty v ploše viz schéma rozmístění pilot v obecných informacích 

o procesu. Před zhutněním osadíme ještě drenážní plastové potrubí pro odvod radonu z podloží 

podle výkresu protiradonového řešení. Opět štěrk opatrně zhutníme a srovnáme do roviny. 

Geotextilii přeložíme směrem dovnitř do plochy stěrku. 

Po provedení bude provedena statická zatěžovací zkouška únosnosti podloží. 

 

Na připravený podklad v polích mezi železobetonovými pásy bude provedena 50 mm tlustá 

vrstva podkladního z betonu C12/15 XC0. Po zatvrdnutí této vrstvy můžeme připravit výztuž pro 

železobetonovou desku. Kari sít při spodní straně desky bude odsazena od podkladu pomocí 
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distančních podložek z PVC. Dojde k provázání třmínků vystupujících z pásů a kari sítí v desce. 

Na spodní vrstvu kari sítě budou osazeny ocelové distanční prvky UTH, které zajistí přesnou 

vzdálenost kari sítí a dojde k osazení vrchní vrstvy kari sítě. 

Kolem celého obvodu stavebních základů se provede bednění z OSB desek.  

Na takto připravenou výztuž můžeme začít lít betonovou směs. Na stavbu bude 

autodomíchávačem dovezen beton třidy C20/25 XC2. Pro urychlení práce se budou střídat dva 

až tři autodomíchávače, které budou vozit směs z betonárky TBG Vysočina s.r.o. vzdálené 4,3 

km. Směs bude sypána do autočerpadla Schwing S24X, z kterého už bude směs pomocí hadice 

na rameni dopravována do pasů. Po vylití betonu do bednění je nutné zhutnění směsi pomocí 

vibrační lati v celé ploše a ponorných vibrátorů v místech betonových mikropilotových hlavic. 

Po dokončení betonáže bude dodržena technologická pauza alespoň 3 dny. 

 

Více viz samostatná kapitola Kontrolní a zkušební plán 

 

• Kontrola projektová dokumentace a dalších dokumentů. 

• Kontrola zařízení pracoviště a převzetí pracoviště. 

• Kontrola přesnosti inženýrských sítí, připravenosti zemních prací, kontrola kvality 
 zemních prací. 

• Kontrola strojní mechanizace, nářadí a pomůcek. 

• Kontrola dodaného materiálu. 

• Kontrola kvalifikace pracovníků. 

 

• Kontrola klimatických podmínek. 

• Kontrola způsobilosti pracovníků. 

• Kontrola vytyčení mikropilot. 

• Kontrola vrtné soupravy a vrtných šroubovic. 

• Kontrola hloubení vrtů pro mikropiloty. 

• Kontrola pažící trouby mikropiloty. 

• Kontrola zálivky. 

• Kontrola injektáže, předepsaného tlaku. 

• Kontrola spotřeby materiálu. 

 

• Závěrečná kontrola provedení. 

• Kontrola shodnosti s PD. 

• Kontrola protokolů mikropilot. 

• Kontrola čistoty a uklizenosti staveniště. 
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• Kontrola projektová dokumentace a dalších dokumentů. 

• Kontrola zařízení pracoviště a převzetí pracoviště. 

• Kontrola připravenosti zemních prací, kontrola polohy mikropilot. 

• Kontrola strojní mechanizace, nářadí a pomůcek. 

• Kontrola armovací výztuže. 

• Kontrola dodaného bednění. 

• Kontrola dodaného betonu. 

• Kontrola kvalifikace pracovníků. 

 

• Kontrola klimatických podmínek. 

• Kontrola způsobilosti pracovníků. 

• Kontrola provedení bednění. 

• Kontrola armování výztužných košů a pokládka kari sítí. 

• Kontrola betonáže pasů a desky. 

• Kontrola ošetřování betonu a požadované pevnosti betonu. 

• Kontrola odbedňování. 

• Kontrola zásypu základů, hutnění zásypu. 

 

• Kontrola geometrické přesnosti a kvality provedení. 

• Kontrola pevnosti betonu a shoda s PD. 

• Kontrola čistoty a uklizenosti staveniště. 

 

Více informací o bezpečnosti a ochraně zdraví viz samostatná kapitola bezpečnost práce 

řešené technologické etapy. 

 

Bezpečností pomůcky:  

pracovní rukavice, přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, reflexní vesty, chrániče sluchu, 

ochranné brýle, respirátor 

 

Základní informace o bezpečnosti a ochraně zdraví a důležité legislativní dokumenty: 

• Během všech výstavbových etap budou pracovníci dodržovat zásady bezpečnosti práce 
 a ochrany zdraví. Primárním cílem je eliminovat nežádoucí situace vedoucí k nebezpečí 
 úrazu, nebo ztrátě na životě. 

• Všichni pracovníci a osoby, které se budou vyskytovat na staveništi (pracovišti) budou 
 seznámeni s riziky na této konkrétní stavbě a budou proškoleni o bezpečnosti a 
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 ochraně zdraví na pracovišti. Školení provede stavbyvedoucí a všichni stvrdí podpisem 
 účast na školení do stavebního deníku 

• Všechny třetí osoby musí být před vstupem na staveniště seznámeny s riziky a 
 chováním na stavbě, a také vybaveny ochrannými pomůckami. 

• Bezpečnost na stavbě se bude řídit legislativními požadavky, a to konkrétně 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., novelizován Nařízení vlády č. 136/2016 Sb, O bližších 
 minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (v 
 aktuálním znění) 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
 pracoviště a pracovní prostředí v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
 zdraví při práci v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
 bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v 
 aktuálním znění 

• Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v 
 aktuálním znění 

• V následujícím textu bude rozepsáno pár základních požadavků, které se ve zvýšené 
 míře týkají naší konkrétní řešené stavby a opatření, která by tato rizika měla 
 eliminovat. 

• Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení 
 bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. novela č.170/2014 Sb. - Nařízení vlády o způsobu 
 evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 63/2018 Sb. - Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v 
 oblasti technických požadavků na výrobky [ 8] 

 

Několik základních bezpečnostní opatření: 

• Materiály, nářadí a stroje budou skladovány dle předpisů výrobce, nebo způsobem 
 stanoveným v technologickém předpisu. Jedná se o skladování na zpevněných 
 plochách, případně ve skladovací buňce chráněné proti dešti. 

• Pracovníci budou během školení o bezpečnosti seznámeni s požadavky práce ve 
 venkovním prostředí a s postupem v případě první pomoci. 

• Při povětrnostních podmínkách přesahujících rychlost větru 11 m/s, viditelnost menší 
 než 30 m, prudký déšť a bouřka bude práce přerušena. 

• Budou stanoveny pravidelné prohlídky staveniště. 

• Stroje se budou pohybovat po zpevněné a dostatečně únosné ploše, pokud se nejedná 
 o stroje vybavené pro pojezd na nezpevněných plochách (zemní stroje). 

• Pracovníci musí dbát zvýšené pozornosti při pohybu kolem strojů. Pokud k tomu 
 nemají důvod, nebudou se v jejich přítomnosti zdržovat. 

• Při pracích se zavěšenými břemeny bude dbáno na správné uchycení břemene a na to, 
 aby se pod břemenem nenacházela žádná osoba. 

• K okrajům svahu se smí přiblížit jen ty stroje, které jsou k tomu určeny. 
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• Míchačka bude postavena na předem vytyčeném místě dle výkresu zařízení staveniště. 
 Plocha bude vodorovná a zpevněná. 

• Při manipulaci se samotnou míchačkou bude stroj vypnut. 

• Betonážní práce předpokládají větší objemy čerstvého betonu, a proto i větší počet 
 autodomíchávačů. Ty se navzájem budou vyhýbat na místech zpevněné komunikace, 
 aby nedošlo k zapadnutí auta, případně ztrátě jeho stability. 

• Autočerpadlo bude řádně zapatkováno dle výkresu zařízení staveniště na zpevněné 
 ploše. 

• Chráníme motorovou jednotku vibrátorů proti kontaktu s vodou a betonovou směsí, 
 aby nedošlo k jejímu zkratu. Motorové jednotky by měly mít vodotěsný kryt. 

• Při ukončení činnosti budou stroje odstaveny na předem určené místo dle zařízení 
 staveniště. 

• Prvky systémového bednění musí být zpevněny takovým způsobem, jaký udává 
 výrobce, aby nedošlo k vylití čerstvého betonu, nebo ublížení na zdraví. 

• Výložník autočerpadla sloužící pro dopravu čerstvé betonové směsi nesmí ohrozit 
 pracovníky ukládající beton. Při jeho pohybu musí být osoby upozorněny. 

• Po vyarmované desce připravené na betonáž se budou pracovníci pohybovat po 
 pochozích lávkách, aby nepoškodily výztuž a byla zajištěna jejich stabilita, a tím 
 ochrana jejich zdraví. 

• Při odbedňování dbáme na celkovou stabilitu bednění, aby nedošlo k řetězovému 
 zřícení. 

• Armování základů budou provádět proškolené a zkušené osoby. Zejména je důležité 
 zdůraznit nebezpečí spálení o rozpálenou výztuž vlivem svařování. 

• Při svařování prutů budou používány svářečské rukavice a kukla. Během svařování se 
 nebudou v okolí nacházet žádné hořlavé, a především výbušné látky. 

• Pro zamezení nebezpečí požáru budou na stavbě zajištěny hasící přístroje, případně 
 může být použit zdroj vody staveniště. 
 

 

Proces výstavby ovlivní životní prostředí jen velmi málo. Budou zajištěna opatření sloužící ke 

snížení negativních vlivů procesu výstavby. Při prašných prací budeme kropit povrch, aby 

nedocházelo k nadměrnému znečištění ovzduší. Bude dodržen čas vhodný pro výstavbu, tj. 

mimo noční klid a mimo ranní hodiny. Vozidla při odjezdu ze staveniště budou očištěna, aby 

neznečišťovala přiléhající komunikaci. Voda z pozemku se do doby zřízení retenční nádrže bude 

vsakovat na západní straně pozemku, kam je pozemek vyspádován a kde neohrožuje žádným 

způsobem jakost staveniště, ani zdraví osob na pracovišti. Během výstavby bude vznikat velké 

množství odpadů, která se musí dle vyhlášky 93/2016 Sb. zpracovávat. Jedná se zejména o 
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Kód 
odpadu 

Název a druh odpadu Způsob likvidace místo likvidace 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

skládkování, drcení Skládka ESKO-T, 
Petrůvky, 
Recyklační dvůr – 
Žďárského, Třebíč 

17 02 01 Dřevo recyklace zajistí zhotovitel 

17 02 03 Plasty recyklace zajistí zhotovitel 

17 04 05 Železo a ocel recyklace kovošrot, Hrotovická 
175, 674 01 Třebíč 

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

skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

17 09 03 Stavební suť skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 01 01 Papír a lepenka recyklace zajistí zhotovitel 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod předchozími čísly 

recyklace, skládkování zajistí zhotovitel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
předchozími čísly 

recyklace Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 03 01 Směsný komunální odpad recyklace zajistí zhotovitel 

Tabulka 6: Katalog odpadů pro danou technologickou etapu, Zdroj: [ 2 ] 

Odpady budou tříděny a legálně likvidovány na skládkách, recyklačních dvorech a podobně. 

Na stavbě se budou nacházet kontejnery pro plasty, papír a komunální odpad. 
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Grafické řešení je obsaženo v přílohách – Výkres zařízení staveniště 

 

 

Název stavby: Novostavby RD Třebíč – Nové Město 

Místo stavby: č. parcely: 1023/22, katastrální území Třebíč, okres Třebíč 

Stavebník: 

Projektant celé projektové dokumentace: 

Projektant základových konstrukcí: 

Charakter stavby: novostavba rodinného domu 

Účel stavby: pro bydlení 

Zastavěná plocha: 377 m2 

Plocha pozemku: 980 m2 

Počet obyvatel domu: 4 

Výška nulové podlahy +0,000 = 417,00 m.n.m. B.p.v. 

 

Zpracovávaný rodinný dům je samostatně stojící dvoupodlažní objekt bez podsklepení a 

s plochou střechou. Stavba je založena na mikropilotách v kombinaci s železobetonovými pásy 

a železobetonovou deskou, protože pozemek má složité geologické poměry. Až do hloubky 3,9 

m jsou navážky. Stavba je vyzděna z keramických zdících prvků. 

Dům je zasazen do městské části Nové Město v Třebíči. Pozemek se nachází na vrcholu svahu 

směrujícího k řece Jihlavě.  Je svažitý směrem k jihozápadu a má nepravidelný tvar. Budoucí 

stavba bude spojena se stávající veřejnou komunikací ulice Kremláčkova sjezdem ke garáži a 

chodníkem ke vchodovým dveřím, a to i po čas výstavby. 

Novostavba bude napojena na inženýrské sítě – kanalizace, vodovod, NN a teplovod z ulice 

Kremláčkova. [ 1 ] 

 

Umístění staveniště je na parcele číslo 1023/22 v Třebíči na ulici Kremláčkova. Staveniště má 

mírně svažitou tendenci směrem na jihozápad. 

Staveniště musí být před započetím stavby zbaveno vrstvy travin. Na pozemku se nenachází 

žádné stromy a keře. Celé staveniště bude oploceno plotem z mobilních dílců do výšky 2 m. Na 

staveniště povede jeden trvalý vjezd, který bude opatřen uzamykatelnou bránou. Druhý výjezd 

ze staveniště pro odvoz zeminy mimo staveniště bude jen dočasný. Po dokončení zemních prací 

bude nahrazen plotem. 

Veškerá zemina, která se nebude odvážet na skládku v Petrůvkách bude složena na sousední 

parcele patřící městu Třebíč po předchozím povolení dočasné skládky. 
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Staveništěm nevedou žádné veřejné sítě, které by jakkoliv ovlivňovaly situaci na staveništi. 

Veškeré sítě potřebné pro budoucí stavbu jsou vedeny pod komunikací ulicí Kremláčkova a jsou 

již provedeny přípojky pro účely budoucí stavby. Jedná se o přípojku vodovodu, elektrické 

energie, dešťové a splaškové kanalizace a přípojku horkovodu. 

 

Zařízení staveniště bude napojeno na stávající přípojky sloužící pro účely budoucí stavby. Bude 

vytvořena dočasná přípojka vedení NN k buňce stavbyvedoucího a dělníků. Zde bude vyvedena 

i pro účely napojení elektrického nářadí na staveništi. Dočasná přípojka pro vedení vody bude 

vedena po povrchu podél plotu staveniště až k míchačce. Přípojka bude zabalena do tepelné 

izolace proti promrznutí. 

 

Staveniště bude během celé výstavby oploceno plotem z mobilních dílců firmy Toi Toi. Rozměr 

polí je 3 472*2 000 mm a jsou pozinkované. Součástí oplocení budou i dvě brány – jedna trvalá 

a druhá dočasná. Na plotě budou rozmístěny značení “Nepovolaným vstup zakázán“. Na bráně 

také a přibyde i značka “Pozor! Vjezd na staveniště“ a značka “Zákaz zastavení“. Chodník pro 

pěší kolem staveniště nebude nijak ovlivněn výstavbou a silnice sloužící pro vjezd na staveniště 

bude pravidelně čištěna a po dokončení výstavby uvedena do původního stavu. 

 

Staveniště bude využívat pro deponii sousední pozemek patřící městu Třebíč. Po dokončení 

stavby dle dohody zeminu upraví na parcele, nebo zařídí její odstranění. 

Stroje a pracovní auta budou před vjezdem na veřejnou komunikaci očištěny a bude sjednáno 

čištění komunikace kolem staveniště. 

Výstavba staveniště bude probíhat od 7:00 do 16:00 (18:00) a nebude narušovat noční klid. 

 

Na staveništi nestojí žádné původní objekty. Pro celou dobu výstavby budou využívání mobilní 

staveništní buňky výrobce Toi Toi – kancelář stavbyvedoucího, buňky pro dělníky a sklad. Dále 

pak mobilní WC a mobilní umývadlo od stejnojmenné firmy. Buňky budou napojeny na stávající 

přípojku elektrické energie. Všechny buňky budou stát na zpevněné ploše. Stejně tak staveništní 

komunikace a venkovní skladovací prostory budou zpevněné asfaltovým recyklátem. 

Staveništní doprava 

Vjezd na staveniště je po asfaltové cestě vedoucí z ulice Tomanova. Na stavbu vede pouze jeden 

vjezd a pro výjezd se musí stroje na staveništi otočit. Plocha pro otočení vyhovuje poloměrům 

otáčení všech strojů. Pouze pro uskladnění zeminy je vybudován dočasný výjezd, který bude 
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opět po dokončení zemních nahrazen oplocením. Staveništní komunikace je tvořena 

dostatečně zhutněným asfaltovým recyklátem. Plocha staveniště může být srovnána pomocí 

vytěžené zeminy do jedné roviny. Všechny buňky a skladovací plochy navazují na staveništní 

komunikaci. 

Skladovací a výrobní plochy a prostory, plochy pro parkování 

Na staveništi bude zhotovena plocha pro skladování primárně výztuže a bednění. Také plocha 

pro míchání směsí na staveništi a plocha pro parkování stavebních strojů a aut. Všechny budou 

odvodněny, dostatečně zhutněny a tvořeny z asfaltového recyklátu. 

Dalším skladovacím prostorem bude skladový kontejner LK2 firmy Toi Toi. Půdorysný rozměr 

kontejneru je 3*2,5vm, výška je 2,6vm a je uzamykatelný [ 6 ] 

 
Obrázek 26 - Skladový kontejner Toi Toi LK2, zdroj: [ 6 ] 

Stavební buňky 

• Kancelář stavbyvedoucího – Toi Toi BK2 
 Půdorysný rozměr buňky je 3*2,5 m a výška 2,8 m. Vybaven je elektrickým topítkem, 

 třemi elektrickými zásuvkami, oknem, stolem, židlí, skříní a věšákem. Elektrická přípojka 

 380 V/32 A 

• Šatna a zázemí dělníků – Toi Toi BK2 
 Půdorysný rozměr buňky je 3*2,5 m a výška 2,8 m. Vybaven je elektrickým topítkem, 

 třemi elektrickými zásuvkami, oknem, stolem, židlemi a věšákem. Elektrická přípojka 

 380 V/32 A 

 Na stavbě budou umístěny dvě. 

 Navzájem budou propojeny přípojkou el. energie [ 6 ] 
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Obrázek 27 - Buňka typu BK2 - Toi Toi, zdroj: [ 6 ] 

Mobilní WC a umývadlo 

• Mobilní WC toaleta Toi Toi fresh 
Technická data: šířka 120 cm, hloubka 120 cm, výška 230 cm, hmotnost 82 kg, fekální nádrž 

250 litrů [ 6 ]. 

• Mobilní umývadlo Johnny Bravo 
Technická data: šířka 67 cm, hloubka 54 cm, výška 157 cm, hmotnost 32 kg, nádrž 83 l [ 11 ]. 

Osvětlení staveniště 

Staveniště bude pro práci ve zhoršených podmínkách viditelnosti vybaveno třemi halogenovými 

reflektory, které budou přes noc skladovány v uzamykatelném skladu. 

Spotřeba vody a energie na staveništi 

• Spotřeba vody 
Qn = (Pn*kn)/(t*3600) 

Qn – spotřeba vody v l/s 

Pn – spotřeba vody v l/den 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti 

T – doba odběru vody – osmihodinová směna 

  

Pro očištění nářadí: 100 l/den 

Pro cementovou směs na injektáž mikropilot: 4 l/pytel *110 pytlů = 440 l 

Pro hygienické účely: 40 l/osoba * 8 osob = 320 l 
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Celkem Qn = (100*1,25+440*1,25+320*2,7)/(8*3600) = 0,053 l/s 

Pro stavbu bude zhotovena přípojka vody průměru DN 25 mm. 

• Spotřeba elektrické energie 
S = K / cos µ * (ß1 * ΣP1 + ß2 * ΣP2 + ß3 * ΣP3) 

S – maximální současný zdánlivý příkon v kW  

K – koeficient ztrát napětí v síti – 1,1  

ß1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů – 0,7  

ß2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení – 1,0  

ß3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8  

cos µ - průměrný účinek spotřebičů 

 

Elektromotory 

Koloidní míchačka = 7,5 kW 

Čerpadlo = 5,5 kW 

Svářečka = 5 kW 

Kotoučová bruska = 0,72 kW 

 

Venkovní osvětlení 

3*halogenový reflektor 1 kW = 3 kW 

 

Vnitřní osvětlení a vytápění 

Buňka stavbyvedoucího = 1,24 kW 

Buňka dělníci = 1,1 kW*2 = 2,2 kW 

 

Celkem S = 1,1/0,6*(0,7*(7,5+5,5+5+0,72)+1,0*3+0,8*(1,24+2,2)) = 34,57 kW 

Pro stavbu bude potřeba příkon elektrické energie 34,57 kW 

 

Všechny objekty vyžadující povolení stavby byly ohlášeny v rámci stavebního řízení. 

  

Obrázek 28: Určení dimenze vodovodu pro účely zařízení staveniště, zdroj: [ 12 ] 
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Rýpadlo – nakladač Caterpillar 427F2 

Technické parametry 
obecné: 

Provozní hmotnost 8 480 kg 

Délka 5 710 mm 

Šířka 2 350 mm 

Výška 2 890 mm 

Maximální rychlost 40 km/h 

Technické parametry 
nakladače: 

Objem lopaty 1,03 m3 

Šířka lopaty 2 406 mm 

Maximální nakládací výška 3 497 mm 

Technické parametry 
rýpadla: 

Objem lopaty 0,29 m3 

Maximální hloubkový dosah 4 775 mm 

Maximální výškový dosah 4 016 mm 

Rypná síla lopaty 63,4 kN 

Tabulka 7: Technické parametry rýpadlo – nakladač Caterpillar 427F2, zdroj: [ 13 ] 

 

Obrázek 29: Schéma rýpadlo – nakladače Caterpillar 427F2, zdroj: [ 13 ] 
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Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Rýpadlo – nakladač bude použit pro těžbu zeminy ze stavební jámy pro základovou konstrukci 

a také k jejímu odstranění na místo skládky na sousedním pozemku města Třebíč, nebo pro 

naložení zeminy na nákladní automobily. Po vybetonování základových pasů bude použit i pro 

Obrázek 30: Rýpadlo – nakladač Caterpillar 427F2, zdroj: [ 13 ] 

Obrázek 31: Technické parametry Rýpadlo – nakladače Caterpillar 427F2, zdroj: [ 13 ] 



 
 

81 
 

návoz zeminy do polí mezi těmito pásy. Všechny jeho hloubkové i výškové dosahy jsou 

vyhovující pro danou stavbu. Na stavbu stroj (vybavený majákem) dojede po vlastní ose. Stroj 

je nasazen v období od 25.3.2019 do 29.3.2019. 

 

 

Smykem řízený nakladač Caterpillar 226D 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 2 588 kg 

Délka 2 530 mm 

Šířka 1 490 mm 

Výška 2030 mm 

Maximální rychlost 40 km/h 

Objem lopaty 0,36 m3 

Výkon motoru 49,6 kW 

Tabulka 8: Technické parametry smykem řízený nakladač Caterpillar 226D, zdroj: [ 13 ] 

Obrázek 32: Smykem řízený nakladač Caterpillar 226D, zdroj: [ 13 ] 

Obrázek 33: Schéma smykem řízeného nakladače Caterpillar 226D, zdroj: [ 13 ] 
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Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Smykem řízený nakladač bude používán pro strhnutí travin na staveništi a pro dočišťování při 

výkopu stavební jámy. Také s jeho pomocí budou v průběhu výstavby spodní hrubé stavby 

převáženy různé materiály jako například pažící trouby mikropilot, armokoše, nebo bednění. 

Všechny jeho hloubkové i výškové dosahy jsou vyhovující pro danou stavbu. Na stavbu stroj 

(vybavený majákem) dojede po vlastní ose. Stroj je nasazen v období od 25.3.2019 do 

29.3.2019. 

 

 

Obrázek 34: Technické parametry smykem řízeného nakladače Caterpillar 226D, zdroj: [ 13 ] 
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Nákladní automobil Tatra T 158 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 30 000 kg 

Užitná hmotnost 23 000 kg 

Délka 7 760 mm 

Šířka 2 550 mm 

Výška 3240 mm 

Maximální rychlost 85 km/h 

Objem korby 12 m3 

Výkon motoru 291 kW 

Vnější obrysový poloměr 
otáčení 

17,5 m 

Tabulka 9: Technické parametry nákladní automobil Tatra T 158, zdroj: [ 14 ] 

  

Obrázek 35: Nákladní automobil Tatra T158, zdroj: [ 14 ] 
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Výpočet počtů nákladních automobilů a čas výkopu: 

Výkon pro těžbu rýpadlem: 

Qhornina 3 = (3600*0,29 m3*1,2*0,7)/60s = 14,62 m3/h 

Qhornina 5 = (3600*0,29 m3*1,3*0,7)/60s = 15,83 m3/h 

 

Doba těžby: 

T1= 328,2 m3/14,62 m3/h = 22,45 h 

T2= 148,4 m3/15,83 m3/h = 9,37 h 

Tcelkem = 31,82 h 

 

Výkon pro nakládání nakladačem: 

Qprůměr = (3600*1,03m3*1,25*0,7)/40 s = 81,13 m3/h 

 

Čas pro naložení: 

Tload = 12 m3/81,13 m3/h = 0,15 h 

Tc = 10,1 km/50 km/h = 0,202 h 

Tw = 0,1 h 

Tb = 10,1 km/80 km/h = 0,126 h 

Tcelkem = 0,15+0,202+0,1+0,126 = 0,578 h 

 

Počet potřebných nákladních automobilů: 

Počet = 0,578h/0,15h = 3,85 = 4 auta 

Obrázek 36: Technické parametry nákladního automobilu Tatra T158, zdroj: [ 14 ] 



 
 

85 
 

 

Celkem odvezených aut: 170,3 m3/12 m3 = 14,19 = 15 aut 

 

Čas odvážení zeminy: 0,578 h*15 = 8,67 h 

 

Celkový čas na výkopu a odvozu stavební jámy: 

Tcelkem = Ttěžby + Todvoz = 31,82 h + 8,67 h = 40,49 h = 5 pracovních dnů 

 

Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Nákladní automobil Tatra bude sloužit pro odvoz přebytečné zeminy ze stavby. Pro hladký 

průběh odvozu a plné vytížení nakladače bude využito čtyř Tater. 
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Ježkový válec BOMAG BMP 8500 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 1595 kg 

Průměrné zatížení běhounů 798 kg 

Délka 1 897 mm 

Šířka hutnícího válce 850 mm 

Výška 1 275 mm 

Maximální rychlost 2,8 km/h 

Výkon motoru 14,5 kW 

Objem nádrže 24 l 

Tabulka 10: Technické parametry ježkový válec BOMAG BMP 8500, zdroj: [ 15 ] 

 

 

Obrázek 39: Ježkový válec Bomag BMP 
8500, zdroj: [ 15 ] 

Obrázek 38: Schéma ježkového válce Bomag BMP 
8500, zdroj: [ 15 ] 

Obrázek 37: technické parametry ježkového 
válce Bomag BMP 8500, zdroj: [ 15 ] 



 
 

87 
 

Závěr: 

Ježkový válec bude použit pro zhutnění základové spáry stavební jámy. Spára musí být pevná 

pro pojezdy vrtné soupravy. Na stavbu bude stroj dovezen dodavatelskou firmou na nákladním 

automobilu. Stroj je nasazen dne 1.4.2019. 

 

 

Vibrační deska LUMAG RP-160HPC 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 158 kg 

Účinná hloubka hutnění 500 mm 

Délka desky 650 mm 

Šířka desky 500 mm 

Úroveň hladiny hluku  104 dB 

Maximální rychlost 25 m/min 

Výkon motoru 6 kW 

Objem nádrže 6 l 

Tabulka 11: Technické parametry vibrační deska LUMAG RP-160HPC, zdroj: [ 16 ] 

Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Vibrační deska bude požita pro finální hutnění základové spáry před vrtáním mikropilot, ale i 

k hutnění zeminy nasypané do polí mezi základovými pásy v etapě zhotovení základových pásů 

a desky. Na stavbu bude stroj dovezen dodavatelskou firmou na nákladním automobilu. Stroj 

je nasazen dne 1.4.2019 a 15.5.2019. 

 

  

Obrázek 41: Vibrační deska Lumag 
RP-160HPC, zdroj: [ 16 ] 

Obrázek 40: Technické parametry vibrační desky 
Lumag RP-160HPC, zdroj: [ 16 ] 
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vrtná souprava JRCDRILL – JRC200 

Technické parametry: 

Přepravní délka 6 900 mm 

Přepravní šířka 2 200 mm 

Přepravní výška 2 200 mm 

Hmotnost 6 100 kg 

Maximální hloubka vrtu 40 m 

Průměr vrtu  90-165 mm 

Maximální sklon vrtných nástrojů 45° 

Maximální rychlost  2 km/h 

Tabulka 12: Technické parametry vrtná souprava JRCDRILL – JRC200, zdroj: [ 17 ] 

  

Obrázek 42: Vrtná souprava JRCDrill – JK590, zdroj: [ 17 ] 
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Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Vrtná souprava bude použita pro zhotovení vrtů pro osazení mikropiloty. Bude vrtat do hloubek 

6 m a zhotoví 50 vrtů. Na stavbu bude stroj dovezen dodavatelskou firmou na nákladním 

automobilu. Stroj je nasazen v období od 3.4.2019 do 10.4.2019. 

 

 

  

Obrázek 43: Technické parametry vrtné soupravy JRCDrill – JK590, zdroj: [ 17 ] 
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Injektážní čerpadlo IC120 

Technické parametry: 

Délka 1 420 mm 

Šířka 720 mm 

Výška 1 400 mm 

Hmotnost 536 kg 

Maximální výstupní tlak směsi 120 bar (10 Mpa) 

Výkon elektromotoru  5,5 kW 

Maximální množství dodávané směsi 51 l/min 

Tabulka 13: Technické parametry injektážní čerpadlo IC120, zdroj: [ 18 ] 

Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Injektážní čerpadlo bude využíváno k plnění pažících trub mikropilot cementovou směsí. Na 

stavbu bude stroj dovezen dodavatelskou firmou na nákladním automobilu. Stroj je nasazen 

v období od 3.4.2019 do 10.4.2019. 

 

Obrázek 44: Injektážní čerpadlo IC120, zdroj: [ 18 ]

Obrázek 45:Technické parametry Injektážního čerpadla – IC120, zdroj: [ 18 ]
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Koloidní aktivační míchačka AM 200 

Technické parametry: 

Délka 1 255 mm 

Šířka 1 029 mm 

Výška 1 948 mm 

Hmotnost 300 kg 

Aktivní objem  150 l 

Výkon elektromotoru  7,5 kW 

Maximální množství vyrobené směsi 4 m3/hod 

Tabulka 14: Technické parametry koloidní aktivační míchačka AM 200, zdroj: [ 18 ] 

Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Aktivní koloidní míchačka bude používána pro výrobu injektážní cementové směsi mikropilot. 

Na stavbu bude stroj dovezen dodavatelskou firmou na nákladním automobilu. Stroj je nasazen 

v období od 3.4.2019 do 10.4.2019. 

Obrázek 47: Koloidní aktivační míchačka AM 200, 
zdroj: [ 18 ]

Obrázek 46: Technické parametry koloidní aktivační míchačky AM 200, zdroj: [ 18 ] 
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Nákladní automobil Tatra T 158 

Technické parametry 
automobil: 

Provozní hmotnost 30 000 kg 

Užitná hmotnost 23 000 kg 

Délka 7 760 mm 

Šířka 2 550 mm 

Výška 3240 mm 

Maximální rychlost 85 km/h 

Objem korby 12 m3 

Výkon motoru 291 kW 

Vnější obrysový poloměr 
otáčení 

17,5 m 

Technické parametry 
hydraulická ruka: 

Maximální zatížení 3,3 t 

Hmotnost 0,7 t 

Maximální dosah ruky 12,7 m 

Tabulka 15: Technické parametry nákladní automobil Tatra T 158 s hydraulickou rukou 
Palfinger, zdroj: [ 19 ], [ 14 ] 

  

Obrázek 48: Hydraulická ruka Palfinger, zdroj: [ 19 ]



 
 

93 
 

 

Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

 

Nákladní automobil Tatra T158 s hydraulickou rukou Palfinger bude použit pro dovoz veškeré 

výztuže, bednění a pytlovaného cementu na stavbu. S pomocí jeho hydraulické ruky bude moct 

náklad rovnou vykládat na místa skládky. Dosah hydraulické ruky je vyhovující pro celou stavbu. 

Stroj je nasazen v období od 3.4.2019 do 2.5.2019. 

  

Obrázek 49: Schéma hydraulické ruky Palfinger, zdroj: [ 19 ]
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Autodomíchávač Tatra Phoenix T158 s míchačem Liebherr 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 10 700 kg 

Užitečné zatížení 19 300 kg 

Délka 8 264 mm 

Šířka 2 550 mm 

Výška 3 240 mm 

Maximální rychlost 85 km/h 

Užitečný objem bubnu 6 m3 

Výkon motoru 320 kW 

Vnější obrysový poloměr 
otáčení 

19,5 m 

Tabulka 16: Technické parametry autodomíchávač Tatra Phoenix T158 s míchačem Liebherr , 
zdroj: [ 14 ]  

Obrázek 51: Autodomíchávač Tatra Phoenix T158 s míchačem Liebherr, zdroj: [ 14 ] 

Obrázek 50: Schéma autodomíchávače Tatra Phoenix T158 s míchačem Liebherr, zdroj: [ 14 ] 
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Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Během betonáže bude pro dovoz čerstvého betonu potřeba minimálně dvou autodomíchávačů 

Tatra, aby se zabránilo přestávkám a betonáž mohla probíhat plynule. Stroje budou nasazeny 

dne 25.4.2019 a 17.5.2019. 

 

  

Obrázek 52: Technické parametry autodomíchávače Tatra Phoenix T158 s míchačem Liebherr, 
zdroj: [ 14 ] 



 
 

96 
 

 

Autočerpadlo Schwing S24X 

Technické parametry: 

Délka 9 855 mm 

Šířka 2 240 mm 

Výška 3 775 mm 

Šířka zapatkování 4 700 mm 

Výkon čerpadla 90 m3/h 

Horizontální dosah 19,5 m 

Vertikální dosah 23,5 m 

Průměr potrubí DN 125 

Rozsah otáčení 370° 

Tabulka 17: Technické parametry autočerpadlo Schwing S24X, zdroj: [ 20 ]  

Obrázek 54: Autočerpadlo Schwing S24X – dosah 19,5 m, zdroj: [ 20 ] 

Obrázek 53: Schéma autočerpadla Schwing S24X – dosah 19,5 m, zdroj: [ 20 ] 
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Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Autočerpadlo bude využíváno pro vylévání čerstvé betonové směsi při betonáži základových 

pasů a následně i základové desky. Všechny výškové i hloubkové dosahy jsou pro danou stavbu 

dostačené. Na stavbu stroj (vybavený majákem) dojede po vlastní ose. Stroj je nasazen dne 

25.4.2019 a 17.5.2019. 

 

  

Obrázek 55:  Technické parametry autočerpadla Schwing S24X – dosah 19,5 m, zdroj: [ 20 ] 
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Vibrační pěch LUMAG RP-160HPC 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 80 kg 

Hutnící síla 18,5 kN 

Délka desky 280 mm 

Šířka desky 355 mm 

Výkon motoru 3,2 kW 

Tabulka 18: Technické parametry vibrační pěch LUMAG RP-160HPC, zdroj: [ 21 ] 

Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Vibrační pěch bude použit pro zhutnění násypu mezi základovými pásy. Na stavbu bude stroj 

dovezen dodavatelskou firmou na nákladním automobilu. Stroj je nasazen v období od 7.5.2019 

do 15.5.2019. 

  

Obrázek 56: Vibrační deska LUMAG RP-160HPC, zdroj: [ 21 ]
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Pásový dopravník CU6000 

Technické parametry: 

Provozní hmotnost 103 kg 

Délka pásu 6 000 mm 

Šířka pásu 340 mm 

Maximální zatížení 200 kg 

Výkon motoru 0,55 kW 

Tabulka 19: Technické parametry pásový dopravník CU6000, zdroj: [ 22 ] 

Účel stroje, doprava na stavbu, období nasazení: 

Pásový dopravník bude použit pro dopravu zeminy a štěrkového násypu přes základové pásy na 

zásyp polí mezi nimi. Na stavbu bude stroj dovezen dodavatelskou firmou na nákladním 

automobilu. Stroj je nasazen v období od 7.5.2019 do 13.5.2019. 

  

Obrázek 57: Pásový dopravník CU6000, zdroj: [ 22 ]
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Řetězová benzínová pila HECHT 927 

Technické parametry: 

Hmotnost 3,2 kg 

Délka vodící lišty 300 mm 

Objem motoru 25,4 cm3 

Výkon motoru 0,75 kW 

Tabulka 20: Technické parametry řetězová benzínová pila HECHT 927, zdroj: [ 21 ] 

Účel stroje: 

Pila bude využívána především při tvorbě bednění a prostupů základy. 

 

Transformátorová svářečka Gude 145 W/A 

Technické parametry: 

Hmotnost 14 kg 

Svářecí proud 40-100 A 

Rozměry 330x180x250 mm 

Napájecí napětí 230 V/ 50 Hz 

Maximální příkon 5 kVA 

Tabulka 21: Technické parametry transformátorová svářečka Gude 145 W/A, zdroj: [ 23 ] 

Účel stroje, období nasazení: 

Svářečka bude využívaná pro svařování mikropilot a armovací výztuže pásů a desky. Přístroj je 

nasazen v období od 3.4.2019 do 19.4.2019. 

Obrázek 58: Řetězová benzínová pila HECHT 927, zdroj: [ 21 ] 

Obrázek 59: Transformátorová svářečka Gude 145 W/A, zdroj: [ 23 ]
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Ponorný vibrátor na beton WG-527 850 W 

Technické parametry: 

Průměr koncovky hadice 35 mm 

Délka hadice 2 m 

Napájecí napětí 230 V/ 50 Hz 

Maximální výkon 0,85 kW 

Tabulka 22: Technické parametry ponorný vibrátor na beton WG-527 850 W, zdroj: [ 24 ] 

Účel stroje, období nasazení: 

Ponorný vibrátor bude používán pro zhutnění čerstvé betonové směsi v základových pasech a 

desce. Přístroj je nasazen dne 25.4.2019. 

 

Plovoucí vibrační lišta RVH200 

Technické parametry: 

Hmotnost 18 kg 

Délka lišty 2 m 

Objem motoru  25 cm3 

Palivo Natural 95 

Tabulka 23: Technické parametry plovoucí vibrační lišta RVH200, zdroj: [ 25 ] 

Účel stroje, období nasazení: 

Vibrační lišta bude používána při hutnění čerstvého betonu základové desky. Přístroj je nasazen 

dne 17.5.2019 

Obrázek 60: Ponorný vibrátor na beton WG-527 850 W, zdroj: [ 24 ]

Obrázek 61: Plovoucí vibrační lišta RVH200, zdroj: [ 25 ]
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Bourací kladivo Scheppach AB 1600 

Technické parametry: 

Hmotnost 17 kg 

Počet úderů 1500 úderů/min 

Energie úderu 47 J 

Příkon 1,6 kW 

Napájecí napětí 230 V/ 50 Hz 

Tabulka 24: Technické parametry bourací kladivo Scheppach AB 1600, zdroj: [ 26 ] 

Účel stroje, období nasazení: 

Bourací kladivo bude použito k rozdělování vytěžených kusů betonu na menší kusy. Přístroj je 

nasazen v období od 27.3.2019 do 29.3.2019. 

 

 

Geodetické zaměření bude pro stavbu řešeno formou subdodávky, takže vybavení pro 

vytyčování bude zajišťovat subdodavatelská firma a nebude součástí tohoto návrhu.  

Obrázek 62: Bourací kladivo Scheppach AB 1600, zdroj: [ 26 ]
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Aku šroubovák/vrtačka 18 V Li – lon 

Technické parametry: 

Hmotnost 3,9 kg 

Rozsah sklíčidla  0,8-13 mm 

Čas dobíjení 1 hod 

Kapacita akumulátoru 2 Ah 

Napětí akumulátoru 18 V 

Tabulka 25: Technické parametry aku šroubovák/vrtačka 18 V Li – lon, zdroj: [ 27 ] 

Účel stroje: 

Aku vrtačka/ šroubovák bude použita pro výrobu prkenných výdřev prostupů základy. 

 

Úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 Professional 

Technické parametry: 

Hmotnost 1,9 kg 

Průměr kotouče  125 mm 

Příkon 0,72 kW 

Maximální otáčky 11 000 otáček/min 

Tabulka 26: Technické parametry úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 Professional, zdroj: [ 28 ] 

Účel stroje: 

Úhlová bruska bude primárně použita pro zařezávání výztuže pasů a desky. 

Obrázek 64 Úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 Professional, zdroj: [ 28 ]

Obrázek 63 Aku šroubovák/vrtačka 18 V Li – lon, zdroj: [ 27 ]
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Bude zkontrolována kompletnost, správnost, aktuálnost a proveditelnost stavby podle 

projektové dokumentace. Budou také zkontrolovány všechny potřebné povolení úřadu a 

vyjádření dotčených orgánů – stavební povolení, územní rozhodnutí, využívání pozemku města 

pro deponii a vyjádření oboru životního prostředí. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a projektant. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolována připravenost staveniště pro zahájení zemních prací. Kontroluje se 

vybudování příjezdových cest a jejich kvalita, zpevněné plochy pro skladování a výrobu, 

vybavení stavby stavebními buňkami a způsob likvidace odpadů. Také oplocení pozemku do 

výšky minimálně 1,8 m. Důležitým bodem je přebrání přípojných míst pro odběr vody a 

elektrické energie. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí. Bude o tom proveden 

zápis do stavebního deníku a také vyplněn protokol a předání a převzetí staveniště. 

 

Bude kontrolováno umístění a napojení nových dočasných sítí elektrické energie a vody na 

stavbě. Napojovány budou ze stávajících přípojek. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a geodet. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolován technický stav, životnost, revize a pravidelná údržba všech strojů a nářadí dle 

jejich technických listů a pokynů výrobce. Déle způsob jejich zajištění při nečinnosti. 

U kontroly bude přítomen vedoucí pracovní čety pro zemní práce, strojníci jednotlivých strojů 

a stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolováno umístění všech výškových a polohopisných bodů staveniště a jejich 

označení. Odchylky nesní přesáhnout povolenou normu dle ČSN. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a geodet. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolován zdravotní stav (vyjádření doktora o způsobilosti k práci) a profesní 

způsobilost pracovníků, jejich strojní průkazy a pracovní smlouvy. Pracovníci budou seznámeni 

s bezpečností na staveništi a situaci celého staveniště. 
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Kontrolu provede stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku a všichni 

pracovníci podepíší účast na tomto školení. 

 

 

Budou kontrolovány povětrnostní vlivy, které mohou ovlivňovat výstavbu. Jedná se zejména o 

viditelnost minimálně 30 m, rychlost větru maximálně 11 m/s a teplota od 0 do 35 °C. Dále 

nesmí během práce silně pršet, nebo mrznout a pracovat při bouřce. Povrch nesmí být 

rozbahněný. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety 4x v průběhu dne (měření teplot). O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Stavbyvedoucí, případně koordinátor bezpečnosti na stavbě bude namátkově kontrolovat 

přítomnost alkoholu v krvi pracovníků (alkohol tester) a provádět test na přítomnost 

omamných látek (test slin). Dále bude kontrolováno používání osobních ochranných pracovních 

pomůcek. Čas od času bude kontrolována vybavenost lékárny a jestli není prošlá. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Na pozemku se nenachází ornice, a tak bude kontrolováno sejmutí vrstvy travin z celého 

pozemku. Bude se kontrolovat, zda není odkop zeminy větší, než je třeba. Po skončení práce 

stav pozemku zkontroluje vedoucí pracovní čety. O kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 

Bude kontrolována shodnost geologického složení podloží s předem provedenými kopanými 

sondami. Mocnosti jednotlivých vrstev podloží a jestli se na pozemku nevyskytuje podzemní 

voda, případně v jaké hloubce. 

Kontrolu bude provádět stavbyvedoucí za přítomnosti technického dozoru stavebníka. Vrstvy 

budou měřit metrem a vizuálně ověří typ složení zeminy, navážky nebo horniny. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolován postup stroje ve výkopu dle technologického předpisu, hloubka výkopu a 

provedení svahování jámy. Bude dodržován sklon svahu dle projektové dokumentace. 

Kontrolu bude provádět strojník řídící těžební stroj a stavbyvedoucí. O kontrole bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 
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Budou kontrolovány deponie zeminy, jejich výška uložení, sypný úhel a umístění skládky na 

sousedním pozemku města Třebíč. Také jejich roztřídění od velkých kusů stavební suti, která se 

vyskytuje ve vrstvách navážek. 

Kontrolu bude primárně provádět dělník třídící zeminu a strojník těžebního stroje. Na závěr i 

stavbyvedoucí a provede o tom zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolováno dostatečné zhutnění základové spáry stavební jámy. Hutnění bude probíhat 

pomocí ježkového válce a vibrační desky. Důležitý je počet pojezdů po ploše stanovených 

v technologickém předpisu a rovnoměrnost pojezdů.  

Kontrolu bude primárně provádět dělník ovládající hutnicí stroje a vedoucí pracovní čety. Na 

závěr i stavbyvedoucí a provede o tom zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolován technický stav, životnost, revize a pravidelná údržba všech strojů a nářadí dle 

jejich technických listů a pokynů výrobce. Déle způsob zajištění při nečinnosti a očišťování strojů 

před vjezdem na veřejné komunikace. 

U kontroly bude přítomen vedoucí pracovní čety pro zemní práce, strojníci jednotlivých strojů 

a stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Průběžně se musí kontrolovat stav zabezpečení staveniště. Kvalita oplocení pozemku a jestli 

nebyl poničen, přítomnost všech výstražných značek a zamezení přístupu třetích osob. Déle pak 

bezpečnost při práci v blízkosti strojů a jejich zajištění při nečinnosti. Terén staveniště by měl 

být přehledný a bez nebezpečných děr, případně musí být ohraničeny. 

Kontrolu provádí průběžně vedoucí pracovní čety pro zemní práce a stavbyvedoucí. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Je kontrolován způsob odvodnění skladovacích a výrobních ploch a dna stavební jámy. Bude 

kontrolován minimální sklon 3 % odvodních kanálků mimo staveniště. Na staveništi nevznikají 

žádné trvalé kaluže většího rozsahu a dno stavební jámy není narušováno přítomností vody. 

Kontrolu bude provádět vedoucí pracovní čety a stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do 

stavebního deníku. 

 

Kontrola všech vytyčovacích prvků, které udávají polohu stavby. Kontrola jejich označení, 

poškození nebo přemístění. 

Kontrolu provede na závěr jednorázově geodet za přítomnosti stavbyvedoucího a provedou o 

tom zápis do stavebního deníku. 
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Kontrolujeme konečný tvar výkopu a jeho svahování dle projektové dokumentace a jeho 

poloha. Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka. Provedou 

o tom zápis do stavebního deníku 

 

Bude provedena kontrola rovinnosti základové spáry dle platných norem. Vizuálně se 

zkontroluje čistota a provedení spáry. Provede se zkouška únosnosti podloží deskou. O 

provedení kontroly se vypíše protokol a udělá se zápis do stavebního deníku. 

Přítomen bude stavbyvedoucí společně s technickým dozorem stavebníka. 

 

Na závěr bude zkontrolována kvalita dokumentování stavby – pravidelné zápisy do stavebního 

deníku, fotodokumentace a provádění kontrol v souladu s KZP. Dodržení všech termínu a 

celkový průběh prací. Kontrolu provede stavbyvedoucí společně s technickým dozorem 

stavebníka a vytvoří o tom zápis do stavebního deníku a protokol. 
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Bude zkontrolována kompletnost, správnost, aktuálnost a proveditelnost stavby podle 

projektové dokumentace. Budou také zkontrolovány všechny potřebné povolení úřadu a 

vyjádření dotčených orgánů – stavební povolení, územní rozhodnutí, využívání pozemku města 

pro deponii, vyjádření oboru životního prostředí. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a projektant. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolována připravenost pracoviště pro zahájení prací. Kontroluje se stav příjezdových 

cest a jejich kvalita, zpevněné plochy pro skladování a výrobu, vybavení stavby stavebními 

buňkami a způsob likvidace odpadů. Také oplocení pozemku do výšky minimálně 1,8 m. 

Důležitým bodem je přebrání přípojných míst pro odběr vody a elektrické energie. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí. Bude o tom proveden 

zápis do stavebního deníku a také vyplněn protokol a předání a převzetí pracoviště. 

 

Bude kontrolováno umístění a napojení nových dočasných sítí elektrické energie a vody na 

stavbě. Napojovány budou ze stávajících přípojek. Bude kontrolována kvalita a rovinnost 

základové spáry, kvalita zhutnění a odvodnění jámy. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a geodet. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolován technický stav, životnost, revize a pravidelná údržba všech strojů a nářadí dle 

jejich technických listů a pokynů výrobce. Déle způsob zajištění při nečinnosti. 

U kontroly bude přítomen vedoucí pracovní čety pro zemní práce, strojníci jednotlivých strojů 

a stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolováno množství, typ, rozměry (metrem), soulad s dodacím listem, uskladnění a 

jestli není materiál poškozen. Jedná se především o pažící trouby a pytlový cement na paletách. 

Trouby uloženy tak, aby nedocházelo ke znečištění a pytlový cement nesmí být vystaven 

přímému dešti. 

U kontroly bude přítomen stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 
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Bude kontrolován zdravotní stav (vyjádření doktora o způsobilosti k práci) a profesní 

způsobilost pracovníků, jejich strojní průkazy a pracovní smlouvy. Pracovníci budou seznámeni 

s bezpečností na pracovišti a situaci celého pracoviště. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku a všichni 

pracovníci podepíší účast na tomto školení. 

 

 

Budou kontrolovány povětrnostní vlivy, které mohou ovlivňovat výstavbu. Jedná se zejména o 

viditelnost minimálně 30 m, rychlost větru maximálně 11 m/s a teplota od 0 do 35 °C. Dále 

nesmí během práce silně pršet, nebo mrznout a pracovat při bouřce. Povrch nesmí být 

rozbahněný. Vlhkost vzduchu nesmí být dlouhodobě výrazně zvýšena kvůli pytlovanému 

cementu. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety 4x v průběhu dne (měření teplot). O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Stavbyvedoucí, případně koordinát bezpečnosti na stavbě bude namátkově kontrolovat 

přítomnost alkoholu v krvi pracovníků (alkohol tester) a provádět test na přítomnost 

omamných látek (test slin). Dále bude kontrolováno používání osobních ochranných pracovních 

pomůcek. Čas od času bude kontrolována vybavenost lékárny a jestli není prošlá. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolována správnost provedení geodetického vytyčení. Kolíky budou označovat osu 

mikropiloty. Bude provedeno porovnání s projektovou dokumentací. Pokud to projektová 

dokumentace udává, bude na kolíku značka udávající sklon budoucí mikropiloty. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí za přítomnosti geodeta. 

 

Bude zkontrolován technický stav vrtné soupravy a vrtných nástrojů. Zejména je důležitý dobrý 

stav šroubovice vrtného nástroje a kvalita jeho hrotu. 

Kontrolu provede hlavní vrtmistr za přítomnosti stavbyvedoucího. Provedou o tom zápis do 

stavebního deníku. 

 

Bude zkontrolována hloubka, svislost a průměr jednotlivých děr pro mikropiloty. Bude 

zkontrolována kvalita horniny především ze dna vrtu a jestli byla dosažena dostatečná pevnost 

horniny a jestli se zde nenachází podzemní voda. 
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Kontrolu provede hlavní vrtmistr za přítomnosti stavbyvedoucího. Provedou o tom zápis do 

stavebního deníku a zápis o jednotlivých vrtech. 

 

Před osazením pažící trouby musíme zkontrolovat typy použitých částí (každá pilota je složena 

z bezmanžetové, polomanžetové a manžetové části) a jejich pořadí dle PD.  Zkontrolujeme 

délky a polohy plastových manžet. Důležitá je kontrola svárů jednotlivých částí, kvalita jejich 

provedení (bez bublin na sváru). 

Kontrolu provede hlavní vrtmistr za přítomnosti stavbyvedoucího. Provedou o tom zápis do 

stavebního deníku. 

 

Bude zkontrolována kvalita zálivky do mikropilot, která je vyráběna přímo na stavbě. 

Kontrolujeme kvalitu promísení a poměr jednotlivých složek dle dané receptury. Dále 

kontrolujeme rychlost tuhnutí, konzistenci směsi a nutnou dobu technologické přestávky. 

Zkoušku provede pracovník laboratoře za přítomnosti stavbyvedoucího. Vypíšou o tom protokol 

o zkoušce a zapíšou o tom do stavebního deníku. 

 

Během samotné injektáže bude kontrolováno upevnění obturátoru (injektážní hlavice) na 

mikropilotě. Do upevněné a z vnější části zalité pažící trouby bude lita injektážní směs, která 

musí být vháněna pod předepsaným tlakem. Kontrolujeme viskozitu směsi a rychlost jejího 

tuhnutí. 

Kontrolu provede vedoucí pracovní čety a dělník. Provedou o tom zápis do stavebního deníku.  

 

Bude kontrolována spotřeba směsi na jednu mikropilotu. Při vyšší spotřebě by se dalo 

předpokládat výskyt podzemní kaverny, nebo velkou propustnost podloží. Dbáme na dodržení 

spotřeby počítané na jednu mikropilotu. 

Kontrolu bude provádět vedoucí pracovní čety a stavbyvedoucí. Provedou o tom zápis do 

stavebního deníku. 

 

 

Na závěr bude kontrolováno množství osazených pilot, jejich přesah nad terén pro provázání 

s ŽB pásy, výsledná spotřeba injektážní směsi a celková doba provádění. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí. Bude o tom proveden 

zápis do stavebního deníku. 
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Bude kontrolována dosažená hloubka mikropilot, jejich úhel a průměr, a především jejich 

poloha, která se bude shodovat s projektovou dokumentací. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a projektant. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Budou zkontrolovány všechny protokoly, které byly k mikropilotám v průběhu prací 

vyhotoveny. Kontrolujeme především geologické složení vrtů a spotřebu injektážní směsi. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí. Bude o tom proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 

 

Na závěr bude zkontrolována čistota pracoviště od odpadů vzniklých při této technologické 

etapě. Také se na stavbě nebude nacházet žádné nářadí, mechanizmy a stroje, které už 

nebudou potřebné. Přebytečný materiál bude odvezen pryč. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí. Bude o tom proveden 

zápis do stavebního deníku. 
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Bude zkontrolována kompletnost, správnost, aktuálnost a proveditelnost stavby podle 

projektové dokumentace. Budou také zkontrolovány všechny potřebné povolení úřadu a 

vyjádření dotčených orgánů – stavební povolení, územní rozhodnutí, využívání pozemku města 

pro deponii, vyjádření oboru životního prostředí. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a projektant. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolována připravenost pracoviště pro zahájení prací. Kontroluje se stav příjezdových 

cest a jejich kvalita, zpevněné plochy pro skladování a výrobu, vybavení stavby stavebními 

buňkami a způsob likvidace odpadů. Také oplocení pozemku do výšky minimálně 1,8 m. 

Důležitým bodem je přebrání přípojných míst pro odběr vody a elektrické energie. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí. Bude o tom proveden 

zápis do stavebního deníku a také vyplněn protokol a předání a převzetí pracoviště. 

 

Bude kontrolována kvalita a rovinnost základové spáry, kvalita zhutnění a odvodnění jámy. Také 

bude kontrolována poloha mikropilot a jejich přesah nad úroveň základové spáry. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a geodet. Bude o tom 

proveden zápis do stavebního deníku. 

 

 

Bude kontrolován technický stav, životnost, revize a pravidelná údržba všech strojů a nářadí dle 

jejich technických listů a pokynů výrobce. Déle způsob jejich zajištění při nečinnosti. 

U kontroly bude přítomen vedoucí pracovní čety pro zemní práce, strojníci jednotlivých strojů 

a stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolováno množství, třída oceli, rozměry (kontrola metrem), dodání distančních lišt, 

soulad s dodacím listem, uskladnění a jestli není materiál poškozen – například zkřiven, nebo 

znečištěn. Jedná se o armokoše pro výztuž železobetonových pásů a výztuž pro zhotovení 

železobetonové desky. 

U kontroly bude přítomen stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolováno množství a rozměry jednotlivých částí včetně spojovacích prvků dle 

projektové dokumentace a dodacího listu. Důležitá je kvalita překližky bednících desek a jestli 
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odpovídá požadavkům na kvalitu základů. V neposlední řadě budou zkontrolovány i plochy pro 

skladování bednění. 

U kontroly bude přítomen stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Při dodávce čerstvého betonu autodomíchávačem bude kontrolována třída betonu, množství, 

složení (receptura), konzistence, doba tuhnutí a velikost kameniva dle projektové dokumentace 

a dodacího listu. Vzorky odebere laboratorní pracovník a provede zkoušky. Na kontrolu dohlíží 

i stavbyvedoucí a provede o tom zápis do stavebního deníku. O zkoušce se ještě sepíše protokol. 

 

Bude kontrolován zdravotní stav (vyjádření doktora o způsobilosti k práci) a profesní 

způsobilost pracovníků, jejich strojní průkazy a pracovní smlouvy. Pracovníci budou seznámeni 

s bezpečností na pracovišti a situací celého pracoviště. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí. Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku a všichni 

pracovníci podepíší účast na tomto školení. 

 

 

Budou kontrolovány povětrnostní vlivy, které mohou ovlivňovat výstavbu. Jedná se zejména o 

viditelnost minimálně 30 m, rychlost větru maximálně 11 m/s a teplota od 0 do 35 °C. Dále 

nesmí během práce silně pršet, nebo mrznout a pracovat při bouřce. Povrch nesmí být 

rozbahněný. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a vedoucí pracovní čety 4x v průběhu dne (měření teplot). O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Stavbyvedoucí, případně koordinát bezpečnosti na stavbě bude namátkově kontrolovat 

přítomnost alkoholu v krvi pracovníků (alkohol tester) a provádět test na přítomnost 

omamných látek (test slin). Dále bude kontrolováno používání osobních ochranných pracovních 

pomůcek. Čas od času bude kontrolována vybavenost lékárny a jestli není prošlá. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Bude kontrolováno provedení bednění dle montážní výkresu bednění. Důležitými aspekty je 

provedení spojů – jejich tuhost a těsnost proti protékání směsi, ošetření desek odbedňovacím 

přípravkem, celková tuhost bednění a provedení všech prostupů základovou konstrukcí včetně 

jejich polohy dle projektové dokumentace. 

Kontrolu provede vedoucí pracovní čety za přítomnosti stavbyvedoucího a provedou o tom 

zápis do stavebního deníku. 
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Bude kontrolována čistota výztuže, aby byla bez mastnoty a nebyla znečištěna bahnem. Výztuž 

nejeví známky hloubkové koroze. Kvalita spojování výztuže – sváry a spojení drátem a dodržení 

dostatečných přesahů jednotlivých prutů výztuže. Použití distančních prvků pro zajištění 

dostatečného krytí výztuže. Navaření roznášecích desek na hlavy mikropilot pro zajištění 

spolupůsobení se základovými pásy. Vše se bude porovnávat s projektovou dokumentací. 

Kontrolu provede statik (i s projektantem) za přítomnosti vedoucího pracovní čety a 

stavbyvedoucího a provedou o tom zápis do stavebního deníku. 

 

Během betonáže bude kontrolována kvalita čerstvého betonu, zejména konzistence. Bude 

kladen důraz na způsob betonáže, především výška lití betonu, která nesmí překročit maximální 

výšku 1,5 m, na stejnoměrnou tloušťku vrstvy betonu a způsob hutnění ponornými vibrátory. 

Betonáž bude plynulá bez přestávek. Budou kontrolovány pracovní a dilatační spáry, jejich 

umístění a kvalita provedení. 

Kontrolu provede vedoucí pracovní čety za přítomnosti stavbyvedoucího a provedou o tom 

zápis do stavebního deníku. 

 

Pro dosažení správné kvality betonu je nutné dbát a kontrolovat kvalitu hydratačního procesu. 

Kontrola hydratačního procesu zahrnuje zejména kontrolu teploty, kontrolu opatření proti 

znečištění a poškození tuhnoucího čerstvého betonu, kontrolu ochrany proti dešti a délku 

hydratačního procesu, potažmo dodržení technologické přestávky. Na závěr ještě 

zkontrolujeme pevnost betonu na vyhotovených vzorcích, které jsme vytvořili během betonáže. 

Vzorky odebere laboratorní pracovník a provede zkoušky. Na kontrolu dohlíží i stavbyvedoucí a 

provede o tom zápis do stavebního deníku. O zkoušce se ještě sepíše protokol. 

 

Při odbedňování kontrolujeme šetrnost k deskám – zdali byly dobře natřeny odbedňovacím 

přípravkem. Jestli nejsou překližky poškozeny a zároveň jestli není poškozen beton základových 

konstrukcí. Na závěr kontrolujeme očištění všech prvků a jejich uložení před odvozem ze stavby. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí s vedoucím pracovní čety. O kontrole provedou zápis do 

stavebního deníku. 

 

Před vybetonováním desky, která je popsána v bodě 2.6 musí dojít k zásypu ploch mezi 

jednotlivými ŽB základovými pásy (plochy budoucích místností). Prvně se nasype vrstva zeminy 

a na ní vrstvy štěrku daných frakcí dle technologického předpisu a projektové dokumentace. 

Bude kontrolována mocnost jednotlivých vrstev a kvalita jejich zhutnění. Po dokončení se 

provede zkouška únosnosti podloží – měření deformačního modulu a únosnosti statickou 

zatěžovací zkouškou kruhovou deskou podle ČSN 72 1006. 
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Zkoušku provede statik za přítomnosti technického dozoru stavebníka a stavbyvedoucího. Bude 

o tom proveden zápis do stavebního deníku a vyhotoven protokol o zkoušce. 

 

 

Bude provedena kontrola celkové geometrie základů zejména jejich rovinnost na dvoumetrové 

lati a kolmost všech rohů. Dále pak kvalita provedení – základy budou bez trhlin a nebudou 

vykazovat nerovnoměrné rozložení plniva pojiva. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí. Bude o tom proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 

Bude provedena kontrola protokolů o zkoušce pevnosti betonu z laboratorních testů a 

shodnost pevnosti vzorků s předepsanou pevností v projektové dokumentaci. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, laboratorní pracovník a stavbyvedoucí. 

Bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Na závěr bude zkontrolována čistota pracoviště od odpadů vzniklých při této technologické 

etapě. Také se na stavbě nebude nacházet žádné nářadí, bednění, mechanizmy a stroje, které 

už nebudou potřeba. Přebytečný materiál bude odvezen pryč. 

U kontroly bude přítomen technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí. Bude o tom proveden 

zápis do stavebního deníku a sepsán protokol o likvidaci odpadů. 

  



 
 

122 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

123 
 

OBSAH KAPILOTY: 

1. OBECNÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI ..............................124 

2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., NOVELIZOVÁN NAŘÍZENÍM VLÁDY Č. 136/2016 SB. ..............124 

 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., novelizován Nařízení vlády č. 136/2016 Sb .......126 

 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., novelizován Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. ......130 

 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., novelizován Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. ......137 

3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 101/2005 SB. - NAŘÍZENÍ VLÁDY O PODROBNĚJŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 

 PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ .......................................................146 

 Příloha k nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Další podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní 

 prostředí ..................................................................................................................................146 

4. OSTATNÍ LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY ................................................................................................149 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ................................................................................................149 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. ................................................................................................149 

 Zákon č. 309/2006 Sb. .............................................................................................................149 

 Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. ................................................................................................149 

 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. novela č.170/2014 Sb. ............................................................149 

 Nařízení vlády č. 63/2018 Sb. ..................................................................................................149 

 

 



 
 

124 
 

 

• Během všech výstavbových etap budou pracovníci dodržovat zásady bezpečnosti práce 
 a ochrany zdraví. Primárním cílem je eliminovat nežádoucí situace vedoucí k nebezpečí 
 úrazu, nebo ztrátě na životě. 

• Všichni pracovníci a osoby, které se budou vyskytovat na staveništi (pracovišti) budou 
 seznámeni s riziky na této konkrétní stavbě a budou proškoleni o bezpečnosti a 
 ochraně zdraví na pracovišti. Školení provede stavbyvedoucí a všichni stvrdí podpisem 
 účast na školení do stavebního deníku 

• Všechny třetí osoby musí být před vstupem na staveniště seznámeny s riziky a 
 chováním na stavbě, a také vybaveny ochrannými pomůckami. 

• Bezpečnost na stavbě se bude řídit legislativními požadavky, a to konkrétně 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., novelizován Nařízení vlády č. 136/2016 Sb, O bližších 
 minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (v 
 aktuálním znění) 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 
 pracoviště a pracovní prostředí v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany 
 zdraví při práci v aktuálním znění 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na 
 bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v aktuálním 
 znění 

• Zákon č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
 ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
 zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v aktuálním znění 

• V následujícím textu bude rozepsáno pár základních požadavků, které se ve zvýšené 
 míře týkají naší konkrétní řešené stavby a opatření, která by tato rizika měla 
 eliminovat. 

 

Z citované části jsou vybrány jen ty odstavce, které se přímo týkají realizované stavby. 

„Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

 

§ 1 

(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

b) náležitosti oznámení o zahájení prací, 

c) práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví  
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d) další činnosti, které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 

jen "koordinátor") povinen provádět při přípravě a realizaci stavby, 

 

e) bližší požadavky na obsah a rozsah plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále jen „plán“). 

 

§ 2 

(1) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené zvláštním právním předpisem3) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům 

na výstavbu podle zvláštního právního předpisu4) a dalším požadavkům na staveniště 

stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován plán, uspořádá 

zhotovitel staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 

(2) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 

zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci5). 

(3) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá 

zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 

zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

pracovišti. 

 

§ 3 

Zhotovitel zajistí, aby 

 

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních 

prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k tomuto 

nařízení, 

 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k 

tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo jiného 

zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, které jsou 

prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek stanovených zvláštním 

právním předpisem a které zahrnují vytýčení tras technické infrastruktury (dále jen "zemní 

práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, 

přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování (dále jen 

"betonářské práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, dřevěných, 

betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, například 

tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo technologických konstrukcí 

o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky,  
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§ 8 

Koordinátor během realizace stavby 

 

a) koordinuje přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivými 

zhotoviteli nebo jimi pověřenými osobami se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v návaznosti, s cílem 

chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z 

povolání, 

b) dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 

a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při 

realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

c) spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 

činností, 

d) sleduje provádění prací na staveništi a ověřuje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci s cílem zajištění bezpečného provádění prací na staveništi a 

upozorňuje na konkrétně zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání 

nápravy, 

e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 

zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

f) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 

příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor 

stavebníka, 

g) zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního 

právního předpisu, 

h) v součinnosti se všemi zhotoviteli na dané stavbě aktualizuje a přizpůsobuje plán zpracovaný 

při přípravě stavby skutečnému průběhu prací při realizaci stavby na staveništi a nechá plán 

odsouhlasit a podepsat všemi zhotoviteli, pokud nebyli v době zpracování plánu známi. 

 

Koordinátor během realizace stavby 

 

a) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi 

pověřených a organizuje jejich konání, 

b) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 

c) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem 

byly tyto nedostatky odstraněny.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

 

„I. Požadavky na zajištění staveniště 
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1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 

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

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

komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení 

nebo zasypány. 

 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 

stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 

vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou. 

 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 

projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě 

ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 

umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým 

postižením. 

 

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

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 

být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k 

nim vedou. 

 

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

dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 

 

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

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 

popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 

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

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 

bezprostřední blízkosti.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Staveniště bude oploceno pomocí mobilního plotu firmy Toi Toi do výšky 2,0m. 

• Na oplocení budou pravidelně rozmístěny značky “Nepovolaným vstup zakázán“. 
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• Stavební jáma bude ze strany největší prohlubně oplocena plotem staveniště a okraje 
 jámy budou spádovány proti sesutí zeminy, ale i proti zabránění “kroku do prázdna.“ 

• Staveniště nebude zasahovat do veřejných komunikací, kde by ohrožovalo zrakově a 
 pohybově indisponované lidi. 

• U vjezdu na staveniště budou umístěny dopravní značky “Pozor! Výjezd a vjezd vozidel 
 stavby“ viz výkres situace stavby se širšími dopravními trasami 

• Při snížené viditelnosti bude práce buď zastavena, nebo budou použity halogenové 
 reflektory. 

• Na staveniště nebude vjíždět žádná strojní technika, která by výrazně přesahovala 
 hmotnost navržených strojů. 
 

„II. Zařízení pro rozvod energie 

 

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

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 

musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení 

a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 

výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 

které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 

musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

 

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

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 

elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 

zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 

fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 

zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 

neoprávněné manipulaci.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

 

Bezpečnostní opatření: 

• Během školení o pracovišti budou pracovníci seznámeni s polohou hlavního vypínače. 

• Dočasné vedení elektrické energie bude vedeno pod zemí a vyvedeno bude až u 
 staveništních buněk viz výkres zařízení staveniště. Vedení bude zabezpečeno proti 
 zkratu, případně požáru. Zejména ochrana proti dešti a vodě. 

• Všechny elektrická zařízení budou pravidelně revidovány, aby se předešlo zkratům a 
 požáru. 
 

„III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 

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

stabilní s ohledem na 

 

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

b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
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c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 

stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 

pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

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

událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 

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

pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na organizaci 

práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo 

nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

 

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

fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 

prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 

nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 

přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 

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

zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

 

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

hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

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

odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 

neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 

zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 

seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro 

potřebu včasného poskytnutí první pomoci.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 
 

Bezpečnostní opatření: 

• Materiály, nářadí a stroje budou skladovány dle předpisů výrobce, nebo způsobem 
 stanoveným v technologickém předpisu. Jedná se o skladování na zpevněných 
 plochách, případně ve skladovací buňce chráněné proti dešti. 

• Pracovníci budou během školení o bezpečnosti seznámeni s požadavky práce ve 
 venkovním prostředí a s postupem v případě první pomoci. 
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• Při povětrnostních podmínkách přesahujících rychlost větru 11 m/s, viditelnost menší 
 než 30 m, prudký déšť a bouřka bude práce přerušena. 

• Budou stanoveny pravidelné prohlídky staveniště. 
 

 

„I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 

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

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 

mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 

jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

 

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

Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s 

návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

 

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

stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 

uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 

prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 

stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 

nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 

opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 

oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 

 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 

podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle okolností též 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 

fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný 

oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 

ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 

staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 

výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-

05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 
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Bezpečnostní opatření: 

• Stroje se budou pohybovat po zpevněné a dostatečně únosné ploše, pokud se nejedná 
 o stroje vybavené pro pojezd na nezpevněných plochách (zemní stroje). 

• Seznámení strojníků s pracovištěm a jejím okolím. 

• Pracovníci musí dbát zvýšené pozornosti při pohybu kolem strojů. Pokud k tomu 
 nemají důvod, nebudou se v jejich přítomnosti zdržovat. 

• Při pojezdů strojů mimo staveniště bude na dopravu dohlížet jiná osoba vybavena 
 reflexní vestou. 

• Při práci s vibračními stroji budou pracovníci seznámeni s veškerým podzemním 
 vedením. 
 

„II. Stroje pro zemní práce 

 

1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, 

aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena 

v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

 

2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, 

aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

 

3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 

nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

 

4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 

aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 

 

5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 

pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 

nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku 

je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 

plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

 

6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 

přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 

obsluhy. 

 

7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 

popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 

souladu s návodem k používání. 

 

10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

 

11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
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a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

 

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

 

12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 

zeminy. 

 

13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek 

stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 

zdvihání a přemisťování zavěšených břemen.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Během skládání a nakládání materiálu pomocí hydraulické ruky na nákladním 
 automobilu, nebude pracovník obsluhující ruku v kabině auta. 

• Při pracích se zavěšenými břemeny bude dbáno na správné uchycení břemene a na to, 
 aby se pod břemenem nenacházela žádná osoba. 

• K okrajům svahu se smí přiblížit jen ty stroje, které jsou k tomu určeny. 

• Při pracích na stavební jámě bude nejdříve pracovat rýpadlo – nakladač a až poté ho 
 nahradí na dočišťovací práce smykem řízený nakladač. 

• Rozbíjení vytěžených kusů stavební suti bude mít na starost dělník třídící zeminu a bude 
 k tomu používat bourací kladivo. 
 

„III. Míchačky 

 

1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální 

poloze. 

 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího 

bubnu. 

 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce 

ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě 

a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš 

bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným 

prostředkem. 
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6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 

energie.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Míchačka bude postavena na předem vytyčeném místě dle výkresu zařízení staveniště. 
 Plocha bude vodorovná a zpevněná. 

• Pracovníci budou znalí práce s míchačkou a bezpečnosti při jejím provozu. 

• Při manipulaci se samotnou míchačkou bude stroj vypnut. 
 

„V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 

přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu.“ (Zákony pro 

lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Stroj bude zapatkován na předem vytyčené a zpevněné ploše kde výkresu zařízení 
 staveniště. 

• Betonážní práce předpokládají větší objemy čerstvého betonu, a proto i větší počet 
 autodomíchávačů. Ty se navzájem budou vyhýbat na místech zpevněné komunikace, 
 aby nedošlo k zapadnutí auta, případně ztrátě jeho stability. 
 

„VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 

 

1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 

směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání 

například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

 

2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 

používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

 

3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 

fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 

směsi bylo minimalizováno. 

 

6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 

opakované couvání vozidel. 

 

7. Při provozu čerpadel není dovoleno 

 

a) přehýbat hadice, 
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b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 

 

c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

 

8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 

přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 

tuto manipulaci. 

 

9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 

zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení 

a jiných překážek. 

 

10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

 

11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

 

12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 

prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) 

v souladu s návodem k používání. 

 

13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze.“ (Zákony pro 

lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Autočerpadlo bude řádně zapatkováno dle výkresu zařízení staveniště na zpevněné 
 ploše. 

• Autočerpadlo bude po celou dobu betonáže na jednom místě, protože jeho dosah je 
 dostatečný pro celou stavbu. 

• Při betonáži s vysunutým výložníkem bude stanoven jeden pracovník dohlížející na 
 pohyb všech osob na staveništi a zamezí vstupu do pracovního prostoru výložníku. 
 

„IX. Vibrátory 

 

1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 

nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu 

mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 

jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 

provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 

poloměru, než je stanoveno v návodu k používání.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-

17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Pracovníci jsou seznámeni s používáním ponorných vibrátorů a vibračních lišt. 
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• Chráníme motorovou jednotku vibrátorů proti kontaktu s vodou a betonovou směsí, 
 aby nedošlo k jejímu zkratu. Motorové jednotky by měly mít vodotěsný kryt. 
 

„XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

 

1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 

střídající obsluha. 

 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 

používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 

nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 

být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 

pracovním zařízením spuštěným na zem. 

 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 

pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se 

zajistí v souladu s návodem k používání. 

 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 

zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 

spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 

vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

 

5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 

ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou 

v jeho okolí.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Při ukončení činnosti budou stroje odstaveny na předem určené místo dle zařízení 
 staveniště. 

• Zejména u strojů na zemní práce bude poloha jejich nástrojů v přepravní poloze. 

• Stroje budou zamčené a klíče budou uloženy na bezpečném místě. 
 

„XV. Přeprava strojů 

 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 

provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 

stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 

provozním bezpečnostním předpise. 

 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 

vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 

zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
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3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, 

na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 

návodech k používání stanoveno jinak. 

 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě 

jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 

upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 

popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 

bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 

osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 

převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

 

7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 

prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 

zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 

zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná 

hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 

provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 

připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje 

teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 

zabržděno.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Na veřejnou komunikaci nebudou vypuštěny žádné stroje, které k tomu nejsou určeny, 
 zejména ty s pásovým podvozkem. 

• Při skládání vozů z ložné plochy pomocí hydraulické ruky nesmí být nikdo uvnitř stroje, 
 ani se zdržovat na ložné ploše. 
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„I. Skladování a manipulace s materiálem 

 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 

musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve 

které bude zabudován do stavby. 

 

 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 

materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 

odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 

nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 

musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 

například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 

5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 

například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 

není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 

položenými na sebe. 

 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 

jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví 

se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího 

stroje. 

 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud 

je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 

upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se 

zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění 

odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 

skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například 

opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo 

dojít k jejich sesuvu. 
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12. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s označením 

druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních 

právních předpisů23). 

 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 

při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 

rozvalení. 

 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 

nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 

únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

 

15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 

podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 

odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 

technologického postupu. 

 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 

předpisem.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Skladování materiálů bude probíhat v souladu se stanovenými požadavky dle výrobce, 
 nebo technologického předpisu. Zejména pytlovaný cement bude ukládán na paletách 
 a každá paleta bude položena na zemi. Pažící trouby mikropilot budou svázány do 
 stohů po 18 kusech. Při otevření stohu budou zajištěny proti rozvalení. 

• Skladovat materiál budeme na plochách zpevněných, které k tomu byly předem určeny 
 ve výkresu zařízení staveniště. 

• Práci s břemeny bude provádět jenom vyškolená osoba. 
 

„II. Příprava před zahájením zemních prací 

 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 

infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v 

místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 

staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 

vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

 

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 

rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení 

a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 

odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku 

vody na staveniště. 
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3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 

podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže 

použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou 

přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 

 

4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, 

trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 

zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 

 

5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 

staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech 

musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 

které budou zemní práce provádět. 

 

6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření 

k zajištění bezpečnosti práce.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Na stavbě budou vytyčeny všechny přípojky a strojníci zodpovědní za výkop budou 
 informováni o zasíťování okolí a poloze přípojek. 

• Místo výkopů označí geodet kolíky a stavbyvedoucí zvýrazní výkop sypaným vápnem. 

• S hladinou podzemní vody dle projektové dokumentace neuvažujeme. 
 

„III. Zajištění výkopových prací 

 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

 

4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob 

do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 

přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí 

být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 

opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

 

5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v 

pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 

dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 

stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny 

výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

 

6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 

žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být 
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upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.“ (Zákony pro 

lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Kolem stavební jámy bude ze severní, jižní a východní strany plot staveniště do výšky 2 
 m. Ze západní bude volné. Jáma bude svahovaná. 

• Vstup do stavební jámy je pouze v jihozápadním rohu jámy. 
 

„IV. Provádění výkopových prací 

 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 

při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k 

porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 

jejich stability. 

 

2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 

prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve 

výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

 

3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 

provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 

provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 

podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů 

k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

 

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 

popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 

popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v 

podmínkách podle bodu 3. 

 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 

 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 

rozpojení. 

 

6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 

souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo 

při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 

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

zařízení zvětšeným o 2 m. 
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7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na 

jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 

nepokračuje v práci se strojem. 

 

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 

vzájemně neohrožovaly. 

 

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 

které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 

odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 

odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

 

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 

přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

 

11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 

nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních 

značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u 

výkopů. 

 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 

musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

 

13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 

1,3 m prováděny osamoceně.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Pracovníci dočišťující stěny a dno výkopu budou dbát zvýšené opatrnosti vůči strojům 
 a nesmí se přibližovat do vzdálenosti 2 m dosahu jejich pracovních nástrojů. Déle také 
 budou dbát na svůj pracovní prostor a jestli neohrožují jiné pracovníky. 

• Ze stěn výkopů a dna jámy nebudou vylézat žádné velké kusy stavební suti – betonové 
 části panelů. Budou neprodleně odstraněny a odvezeny ze stavby. 

• Stavbyvedoucí bude pravidelně kontrolovat značky na staveništi a stav oplocení. 
 

„VI. Svahování výkopů 

 

1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 

podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 

ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 

ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 

některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

 

2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
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a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 

upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu 

svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 

3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 

 

4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí 

zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 

5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést 

opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 

 

6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 

opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti 

fyzických osob zdržujících se na nižších stupních.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-

17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Stěny stavební jámy budou zajištěny svahováním v poměru 1:1. 
 

„VIII. Ruční přeprava zemin 

 

1. Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí být upevněna tak, 

aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části 

pažení lze uvedenou plošinu připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu přizpůsobeno. 

 

2. Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve 

sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí 

být zpevněn. 

 

3. Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při okraji 

výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu. Vyžaduje-li manipulace s 

kolečkem odstranění části zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.“ (Zákony 

pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Vezení zeminy kolečkem se předpokládá při vrtu mikropilot. S kolečkem se bude jezdit 
 po zpevněných plochách a přehledném terénu. 
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„IX. Betonářské práce a práce související 

 

IX.1 Bednění 

 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže 

i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 

postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 

proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, 

musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 

postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 

prvků bez konstrukčního rizika. 

 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, 

řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 

bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací 

písemný záznam.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Montáž bednění bude prováděna vyškolenými osobami se zkušeností v oboru a podle 
 projektové dokumentace – výkres schéma montáže systémového bednění viz přílohy. 

• Pro montáž bednění bude použito výhradně systémových prvků, které nebudou 
 nahrazovány jinými prvky, pokud nebude stanoveno jinak. 

• Prvky systémového bednění musí být zpevněny takovým způsobem, jaký udává 
 výrobce, aby nedošlo k vylití čerstvého betonu, nebo ublížení na zdraví. 
 

„IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 

konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 

zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 

zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 

jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 

komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla 

vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 

Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
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4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 

způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla.“ (Zákony 

pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Výložník autočerpadla sloužící pro dopravu čerstvé betonové směsi nesmí ohrozit 
 pracovníky ukládající beton. Při jeho pohybu musí být osoby upozorněny. 

• Po vyarmované desce připravené na betonáž se budou pracovníci pohybovat po 
 pochozích lávkách, aby nepoškodily výztuž a byla zajištěna jejich stabilita, a tím 
 ochrana jejich zdraví. 
 

„IX.3 Odbedňování 

 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 

hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 

určené zhotovitelem. 

 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 

zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích 

používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, 

že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 

demontovaných částech bednění a podpěr. 

 

3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob. 

 

4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 

zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-

05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Bude dodržena předepsaná technologická přestávka dle technologického předpisu. 
 Poté se může bednění odbednit. 

• Při odbedňování dbáme na celkovou stabilitu bednění, aby nedošlo k řetězovému 
 zřícení. 

• Po odbednění budou prvky očištěny a ukládány do předem zhotovených převozních 
 dílců a nakládány na nákladní automobil. 
 

„IX. 5 Práce železářské 

 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 

fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 

nebo vhodnými přípravky. 
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3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 

zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 

2019-05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Vyztužování základů budou provádět proškolené a zkušené osoby. Zejména je důležité 
 zdůraznit nebezpečí spálení o rozpálenou výztuž vlivem svařování. 

• Vyztužování bude prováděno přímo na místě budoucích základů na podkladním 
 betonu. 

• Prvky budou předem připravené z armovny. 

• Při svařování prutů budou používány svářečské rukavice a kukla. 
 

„XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách 

zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním 

předpisem. 

 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 

zvláštního právního předpisu), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 

označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném 

pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření 

oblouku. 

 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 

izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 

volného okraje pracoviště ve výšce. 

 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém 

postupu. 

 

6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 

podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické 

osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání 

příslušného zařízení.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2006 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591) 

Bezpečnostní opatření: 

• Vyztužování základů budou provádět proškolené a zkušené osoby. Zejména je důležité 
 zdůraznit nebezpečí spálení o rozpálenou výztuž vlivem svařování. 

• Při svařování prutů budou používány svářečské rukavice a kukla. Během svařování se 
 nebudou v okolí nacházet žádné hořlavé, a především výbušné látky. 

• Pro zamezení nebezpečí požáru budou na stavbě zajištěny hasící přístroje, případně 
 může být použit zdroj vody staveniště. 
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„1. Stabilita a mechanická odolnost staveb 

 

Stavby musí splňovat technické požadavky na výstavbu dle zvláštních právních předpisů. 

Konstrukce a mechanická odolnost staveb nebo jejich částí, ve kterých se nalézají pracoviště, 

musí odpovídat povaze jejich používání.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2005 [cit. 2019-05-17]. 

Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-101) 

Bezpečnostní opatření: 

• Bude zajištěno dostatečné zpevnění skladovacích ploch, staveništní komunikace nebo 
 podloží pod stavební buňky. 

• Bude zajištěna stabilita stěn svahů stavební jámy. 

• Bude zajištěna stabilita konstrukce bednění základových konstrukcí.  
 

„5. Dopravní komunikace, nebezpečný prostor 

 

5.1 Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen „komunikace") 

včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích 

prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující 

přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, 

zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně 

odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s 

ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy 

jinak, musí být široké nejméně 1,1 m. 

 

5.2 Spojení nebo křížení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. Komunikace o různých 

úrovních s výškovým rozdílem větším než 0,20 m se spojují šikmými rampami nebo schodišti. 

 

5.3 Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor a pro venkovní 

údržbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví zaměstnavatel a uvede 

ve vnitřním předpisu. 

 

5.4 Účelové komunikace nesmí sloužit jako trvalé pracoviště. 

 

5.5 Všechny spojovací cesty a prostory ve stavbách musí být vedeny tak, aby zaměstnanci byli 

vystaveni co nejméně působení nadměrného tepla, prachu, kouře a hluku. 
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5.13 Komunikace používané pro pěší nebo pro provoz dopravních prostředků musí být voleny v 

souladu s počtem potenciálních uživatelů a v závislosti na druhu pracovní činnosti a musí být 

trvale volné a dostatečně široké s dostatečnou podchodnou výškou Jsou-li na komunikacích 

používány dopravní prostředky, musí být zajištěna dostatečná šířka jízdního pruhu stanovená v 

závislosti na šířce používaných dopravních prostředků včetně šířky nákladu a dostatečný 

bezpečný prostor i pro pěší o šířce nejméně 1,1 m. Nelze-li bezpečný prostor pro pěší zajistit, 

musí být v době provozování dopravy v těchto místech chůze zakázána. 

 

5.16 Povrch venkovních komunikací musí být zpevněný, s příslušným spádem k odvádění 

srážkových vod a nesmí být kluzký. V místech, kde se u jednosměrné komunikace předpokládá 

stání dopravních prostředků pro nakládání a vykládání, musí být komunikace v dostatečné délce 

přiměřeně rozšířena v závislosti na šířce používaných dopravních prostředků, velikosti 

manipulačních jednotek nebo druhu materiálu. 

 

5.17 Mezi komunikacemi pro vozidla a dveřmi, vraty, průchody, chodbami a schodišti musí být 

zajištěn dostatečný prostor pro pěší. Ústí-li do průjezdu objektu východy nebo průchody, musí 

mít chodník pro pěší zábradlí. V průjezdu je zakázáno zřizovat příčnou komunikaci. 

 

5.19 Tam, kde to povaha provozu a uspořádání pracoviště vyžaduje z hlediska bezpečnosti 

zaměstnanců, musí být komunikace zřetelně vyznačena značkami označujícími komunikaci, 

nebo opatřena vhodným ohrazením. 

 

5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce 

existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které 

zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být 

výrazně označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do 

nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.“ (Zákony pro lidi.cz 

[online]. 2005 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-101) 

Bezpečnostní opatření: 

• Do stavební jámy bude zbudován vjezd o maximálním sklonu 8 %. 

• Komunikace vedoucí ze staveniště bude v pravidelných intervalech uklízena a čištěna 
 od nečistot ze staveniště. 

• Komunikace staveniště bude odvodněna mimo staveniště. 

• Povrch komunikací nesmí být kluzký a musí být dostatečně únosný – zpevněný. 

• Staveniště musí být opatřeno značkami proti vstupu nepovolaných osob. 
 

„9. Venkovní pracoviště 

 

9.1 Venkovní pracoviště musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob a uspořádána tak, 

aby nedocházelo k ohrožení zdržujících se zaměstnanců a osob a byl zamčen bezpečný pohyb 

dopravních prostředků i chodců. 
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9.2 Venkovní pracoviště, odstavné, parkovací a manipulační plochy a komunikace k nim musí 

být rovné, zpevněné a odvodněné a upravené proti nebezpečí pádu nebo uklouznutí 

zaměstnanců. 

 

9.3 Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na něm 

zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. 

 

9.4 Venkovní pracoviště musí být, pokud je to možné, uspořádána tak, aby zaměstnanci 

 

- byli chráněni před nepříznivou povětrnostní situací, 

 

- nebyli vystavováni škodlivým účinkům hluku a škodlivin, zejména plynů, par a prachu, a byli 

chráněni před padajícími předměty, 

 

- mohli rychle opustit pracoviště v případě nebezpečí, případně aby jim mohla být rychle 

poskytnuta pomoc.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2005 [cit. 2019-05-17]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-101) 

Bezpečnostní opatření: 

• Staveniště musí být opatřeno značkami proti vstupu nepovolaných osob. 

• Zpevněné plochy staveniště budou tvořeny z hutněného asfaltového recyklátu. 

• V případě špatného denního osvětlení a jiné nutnosti osvětlení budou použity 
 halogenové reflektory. 

• Pracovníci budou seznámeni se situací na staveništi a budou vybaveni bezpečnostními 
 pomůckami. 

• Zařízení staveniště je navrženo tak, aby umožnilo jednoduchou evakuaci osob. 
 

„10. Skladování a manipulace s materiálem a břemeny 

 

10.1 Ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování musí být na dobře viditelných 

místech umístěny tabulky určující maximální přípustnou nosnost podlahy. Pokud se tam volně 

skladují sypké materiály, musí být trvale výrazně označena maximální skladovací výška sypkého 

materiálu nad podlahou. Ruční ukládání do regálů ve výšce nad 1,8 m musí být prováděno z 

bezpečných pracovních zařízení (například žebřík, schůdky, pojízdné schody, manipulační 

plošina). Zaměstnavatel zajistí, aby nebyly nadměrně zatěžovány části staveb a stavebních 

konstrukcí manipulovaným materiálem, pokud není prokázána dostatečná nosnost částí staveb 

a stavebních konstrukcí. 

 

10.4 Trvale používané skladovací plochy musí být rovné, odvodněné, zpevněné a označené 

značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám a upravené s ohledem na povahu 

skladovaných manipulačních jednotek a materiálu a se zřetelem na požadavky na požární 

ochranu. 

 

10.5 Při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se 

předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením 
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břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při 

manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením 

nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na 

dopravní prostředek a na uložené předměty.“ (Zákony pro lidi.cz [online]. 2005 [cit. 2019-05-

17]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-101) 

Bezpečnostní opatření: 

• Zpevněné skladovací plochy staveniště budou tvořeny z hutněného asfaltového 
 recyklátu. 

• Pracovníci nebudou zvedat nadměrné váhy. Při přenášení budou používat ochranné 
 prvky. Zejména pracovní oděv, rukavice a pevné boty. Dlouhé a těžko uchopitelné 
 předměty budou přenášet minimálně ve dvou lidech. 

 

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v aktuálním znění 

 

Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí v aktuálním znění 

 

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) v aktuálním znění 

 

Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení 

signálů v aktuálním znění 

 

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

 

Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 

[ 8 ]  
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a) název stavby 

Novostavba RD Třebíč – Nově Město  

 

b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Obec: Třebíč 

Okres: Třebíč 

Kraj: Vysočina 

Parcelní číslo: 1023/22 

Katastrální území: Třebíč 

 

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 

dočasná stavba, účel užívání stavby. 

Předmětem projektové dokumentace je stavba rodinného domu o dvou podlažích s plochou 

střechou. Součástí domu je garáž pro dvě vozidla. Objekt je založen na hlubinných základech – 

mikropilotách. 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Stavebník: - 

Místo trvalého pobytu: - 

 

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud 

záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 

osoba), 

PP Atelier 

IČ: 04850360 

Nádražní 19/6, 674 01 Třebíč 

 

PROXIMA PROJEKT, s.r.o. 

IČ: 28273231 

Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace, 

 

Architektonické a stavebně technické a konstrukční řešení:  

Zodpovědný projektant: 

Jméno:  

Číslo projektanta: 

Obor:  

 

Stavebně konstrukční řešení základových konstrukcí: 

Zodpovědný projektant za zpracování základových konstrukcí: 

Jméno:  

Číslo projektanta: 

Obor:  

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

Silnoproud a slaboproud: 

Jméno:  

Číslo projektanta: 

Obor:  

 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Jméno: 

Číslo projektanta: 

Obor:  

 

Průkaz energetické náročnosti budovy: 

Jméno: 

Číslo projektanta: 

Obor:  
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V dokumentaci jsou zpracovány zejména tyto díly stavby: 

SO 01 Novostavba rodinného domu 
- Speciální založení na mikropilotách 
- Zasazení mikropilot do základových pasů 
 

SO 02 Zpevněné plochy včetně vjezdu 

SO 03 Oplocení pozemku 

IO 01 Vodovodní přípojka 

IO 02 Přípojka splaškové kanalizace 

IO 03 Vedení dešťové kanalizace do retenční nádrže s přepadem do vsaku 

IO 04 Podzemní přípojka NN 

IO 05 Teplovodní přípojka 

Tabulka 27: Stavební a inženýrské objekty stavby, zdroj: [ 1 ] 

 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena 

– označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 

rozhodnutí nebo opatření, 

Stavba byla povolena na základě souhlasného vyjádření Městského úřadu Třebíč – Odbor 

výstavby, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč 674 01 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Výčet podkladů pro vytvoření projektové dokumentace novostavby: 

• Snímek katastrální mapy v měřítku, 

• regulační plán lokality, 

• osobní průzkum lokality, 

• informace o řešeném pozemku a sousedních pozemcích, 

• mapový podklad inženýrských sítí (voda, kanalizace), 

• geodetické zaměření pozemku, 

• geologický a hydrogeologický průzkum podloží, 

• protokol o měření radonového rizika, 

• požadavky a záměr investora, 

• plán povodňového rizika, 

• ČSN. 
 

c) další podklady. 
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a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Dům je zasazen do městské části Nové město v Třebíči. Pozemek se nachází na vrcholu svahu 

směrujícího k řece Jihlavě.  Je svažitý směrem k jihozápadu a má nepravidelný tvar. Pozemek 

má složité geologické poměry. Až do hloubky 3,9 m jsou navážky. Budoucí stavba bude spojen 

se stávající veřejnou komunikací ulice Kremláčkova sjezdem ke garáži a chodníkem ke 

vchodovým dveřím, a to i po čas výstavby. Vedení inženýrských sítí je podél současné silniční 

komunikace a kanalizace pod ní. Plocha pozemku p.č. 1023/22 je 980 m2. Druh pozemku je v 

katastru nemovitostní uveden jako orná půda. V současné době je pozemek zarostlý jen 

travinami a na pozemku se nenachází žádné stromy. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Plánovaný objekt je v souladu s územním plánem. Úřad územního plánování - Odbor rozvoje a 

územního plánování rozhodl o záměru stavby souhlasně. Projektová dokumentace je v souladu 

s platnými verzemi regulačního plánu, územního plánu, územního rozhodnutí apod. 

Navrhovaná stavba ničím nenarušuje veřejně prospěšné stavby v daném území. Územní plán je 

v dané lokalitě stálý a navržené úpravy jsou v souladu s jeho záměrem. 

 
Obrázek 65: Územní plán dané lokality Zdroj: [ 1 ] 
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„Město Třebíč stanovuje tyto limity pro zástavbu nabízených pozemků:  

Regulace funkční  

• funkce hlavní – bydlení se zázemím užitkových a rekreačních zahrad, objekty musí mít 

charakter samostatně stojícího rodinného domu (sdružování hlavních objektů podél hranic 

pozemků není možné);  

• garážování a odstavování vozidel - min. 2 odstavná stání/1 RD vždy na vlastním pozemku 

rodinného domu ve formách – garáž (vestavěná, přistavěná k objektu RD, eventuálně 

sdružené na společné hranici), volně umístěný přístřešek, volně umístěná stání – zpevněná 

plocha;  

• funkce přípustné – administrativa a drobné služby nevykazující negativní vliv na kvalitu 

životního prostředí, veškerá zařízení jako doplňková k funkci hlavní.  

Regulace prostorová  

• způsob zastavění – vzdálenost staveb od společných hranic sousedících stavebních pozemků 

min. 3,5 m; uliční fasáda bude rovnoběžná s uliční čárou (výjimku tvoří nabízený pozemek č. 

7);  

• - index max. zastavitelnosti pozemků RD (tj. plocha zastavěná všemi stavbami/celková 

plocha pozemku) – 40% (součtově zastavěné a všechny zpevněné plochy);  

• podlažnost a výškové hladiny zástavby - max. 2 nadzemní podlaží (NP), objekty mohou být 

podsklepené; max. výška staveb včetně atiky + 8,0 m nad upraveným terénem před hlavním 

vstupem do objektu, max. výška podlahy 1. NP + 0,75 m nad upraveným terénem; 

nepřípustné jsou bungalovy se šikmou střechou;  

• typ zastřešení, materiálové řešení – střechy ploché se sklonem max. 5° (8,75 %); nepřípustné 

jsou výrazné architektonické minority – srubové stavby, stavby z rustikálních materiálů 

apod.;  

• omítky – budou hladké či jemně strukturované v pastelových barvách nad převažující částí 

objektu; 

• oplocení pozemků – vymezení pozemků vůči uličnímu profilu – zděné oplocení, oplocení se 

zděnými sloupky s dřevěnými poloprůhlednými nebo neprůhlednými výplněmi, výška 

oplocení 1200 mm nad nivelitou přilehlé komunikace; oplocení mezi pozemky RD a po 

vnějším obvodu zahrad bude provedeno jako průhledné, celková max. výška včetně 

podezdívky 1800 mm, možná je i náhrada živým plotem.  

• hranice zastavitelnosti a omezení zastavitelnosti ploch:  

• stavební čára – vymezuje půdorysnou stopu zástavby hlavního objemu objektu. Před tuto 

čáru mohou vystupovat konstrukce markýzy, balkonu, případně jiné obdobné konstrukce. 

Vzdálenost hraniční čáry od hranice pozemku v uličním prostoru se stanovuje na min. 6,0 m. 

• uliční čára – v tomto případě je dána oplocením na hranici soukromého pozemku a veřejného 

prostoru – chodníku;  

• omezení zastavitelnosti ploch pozemků s rodinnými domy – vymezuje plochu mezi stavební 

čárou a hranici pozemku v uličním prostoru a slouží výlučně k realizaci staveb oplocení, pro 

zpevněné plochy a objekty technické infrastruktury.  
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Přístup k nabízeným pozemkům je ze zpevněné účelové komunikace navazující na ul. Modřínová. 

Možnost napojení na nově zbudované sítě splaškové kanalizace, vodovodu, rozvodu NN, 

teplovodu.  

Na pozemcích se nachází navážka, kterou je nutné zohlednit při zakládání staveb.“ 

(Zdroj: PP Atelier a PROXIMA PROJECT s.r.o. Projektová dokumentace pro stavební povolení. Třebíč, 

2018.) 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby, 

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a nedochází k žádným 

stavebním úpravám, které by měnily charakter užívání stavby 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, 

Budovaná novostavba je z východní strany od hranice sousedního pozemku patřícího městu 

Třebíč vzdálena pouze 1,35 m a ze západní pouze 1,51 m, což je méně, než minimum 2 m. 

Město Třebíč se k výjimce vyjádřilo souhlasně a stavbu na základě podané žádosti o výjimku 

povolilo. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Vyjádření všech příslušných orgánů a institucí bylo průběžně doplňováno. Viz Dokladová část 
projektové dokumentace.  
 

• „VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč  

1. Montáž vodovodní přípojky mezi napojením na veřejný vodovodní řád a vodoměrnou sestavou 

provedou po dohodě s vedoucím příslušného provozu pracovníci VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 

SPOLEČNOSTI, a.s. Provedení vodovodní přípojky jiným dodavatelem je možné pouze se 

souhlasem vedoucího příslušného provozu.  

2. Při souběhu a křížení navržené vodovodní a kanalizační přípojky s ostatními inženýrskými 

sítěmi je nutno dodržet minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení.  

Viz C03 KOORDINAČNÍ SITUACE S VEDENÍM IN. SÍTÍ  

3. Požadujeme použít materiál vodovodní přípojky o tlakové třídě min. PN 10 a o rozměrovém 

poměru SDR 11, nebo menším. Materiál kanalizační přípojky musí mít minimální kruhovou 

tuhost SN 8 v bezproblémových úložných podmínkách a min. SN 10 v komunikacích s dopravním 

zatížením. Potrubí musí být vhodné pro pokládku do země.  

Viz C03 KOORDINAČNÍ SITUACE S VEDENÍM IN. SÍTÍ  

4. Vodovodní potrubí napojené na veřejný vodovod nesmí být propojeno s vodovodním potrubím 

užitkové a provozní vody ani s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody 

a provoz vodovodního systému – viz § 15 vyhlášky 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 

274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.  

5. Umístění vodoměrné sestavy musí být provedeno v souladu s ČSN 75 5411 „Vodovodní 

přípojky“. Vodoměrná šachta musí být vodotěsná s min. půdorysnými rozměry dle standardů 

VODÁRENSKÉ, a.s. – divize Třebíč, které jsou dostupné na adrese 

http://www.vodarenska.cz/divize-trebic/dokumenty.  
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Viz C03 KOORDINAČNÍ SITUACE S VEDENÍM IN. SÍTÍ  

6. Při napojení kanalizačních přípojek do oddílné kanalizace nesmí dojít k záměně dešťové a 

splaškové kanalizace. Ke kontrole napojení musí být přizván pracovník příslušného provozního 

střediska.  

7. Stavbou nesmí dojít k poškození zařízení v naší správě. V opačném případě bude poškození v 

souladu s § 33, odst. g), zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, pokutováno.  

8. Zhotovitel stavby je povinen neprodleně oznámit každé poškození vodovodu a kanalizace 

vedoucímu příslušného provozu, případně na dispečink provozovatele – tel. 568 899 116. Oprava 

poškozeného zařízení bude provedena našimi pracovníky na náklady dodavatele stavby po 

předložení objednávky, případně dodavatelem stavby, a to pouze se souhlasem pracovníka 

příslušníka provozního střediska, který pak bude přizván ke kontrole opraveného zařízení před 

záhozem.  

9. Po dokončení stavby požadujeme respektovat ochranná pásma, které činí u vodovodní 

přípojky 1,5 m a u kanalizační přípojky 0,75 m od vnějšího líce potrubí obě strany. V ochranném 

pásmu se nesmějí umisťovat stavby, vysazovat stromy a musí zůstat přístupné pro případné 

opravy.  

10. Upozorňujeme, že ke zařízení vodovodní a kanalizační přípojky musí mít vlastník připojované 

nemovitosti s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. uzavřenou smlouvu o dodávce 

pitné vody a odvádění odpadních vod.  

Stavebník byl obeznámen.  

 

• E.ON 

Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a 

sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na 

zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:  

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci 

uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném 

znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:  

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.  

d) Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 

zařízením.  

Stavebník byl obeznámen.  

2. Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení 

provádějící dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se 

zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení 

výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích trvale informováni.  

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před 

zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu 

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro 

jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční 

odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení 

kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz  
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Viz C03 KOORDINAČNÍ SITUACE S VEDENÍM IN. SÍTÍ – poznámky  

4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez 

použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízen 

stanoveno jinak.  

Viz C03 KOORDINAČNÍ SITUACE S VEDENÍM IN. SÍTÍ – poznámky  

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, …) tak, aby nedošlo k jeho 

poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude 

provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si 

vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.  

Týká se následné realizace, za práce zodpovídá dodavatel.  

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením 

bude odpovídat příslušným ČSN normám.  

Souběh a křížení bude odpovídat ČSN normám.  

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole 

bude proveden zápis montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou 

poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.  

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční 

soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN 

EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50522, ČSN EN 61 936-1.  

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno  

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby si umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky  

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce  

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty na výšku 3 m  

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porost a přejíždět vedení mechanizmy o celkové 

hmotnosti nad 6t.  

10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením 

konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v 

závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného 

rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.  

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP 

nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za 

beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů 

předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení 

a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.  

12. Uhrazení veškerých nákladu na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li 

písemnou dohodou stanoveno jinak.  

13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní 

uzemňovací soustavy.  

14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle 

Poruchové služby 800 22 55 77. 

 

• CETIN  
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Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 

SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.  

 

• MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ODDĚLENÍ VODNÍHO 

HOSPODÁŘSTVÍ)  

 

Podle ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona a ustanovení § 149 odst. 1 a ustanovení § 136 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů shledal, že záměr je přípustný, 

za níže uvedených podmínek, které požaduje zpracovat do povolení obecného stavebního řádu: 

 

1. Napojení na vodovod a kanalizaci je nutné písemně projednat jejich vlastníky, případně 

provozovateli. Dále je nutné respektovat případné podmínky.  

2. Veškeré dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou sváděny do retenční nádrže na 

dešťovou vodu o objemu 6,0 m3 umístěnou na pozemku stavebníka s přepadem do jámy 

vyplněné kamenivem.  

3. Viz C03 KOORDINAČNÍ SITUACE S VEDENÍM IN. SÍTÍ  

4. Při realizaci vlastních prací budou použity mechanizační prostředky v řádném technickém 

stavu a bude dbáno o to, aby nedošlo k úniku látek, které mohou ohrozit jakost podzemních a 

povrchových vod (§ 39 vodního zákona). Prostory, kde budou ukládány a používány látky 

závadné vodám, musí být zabezpečeny tak, aby byl vyloučen jejich únik.  

5. Stavebními pracemi a stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod 

a nesmí být narušeny hydrogeologické poměry v daném území.  

6. Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, 

kanalizace, meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné 

prokazatelné písemné projednání se správci či vlastníky těchto vodních děl.  

Stavebník byl obeznámen.“ 

(Zdroj: PP Atelier a PROXIMA PROJECT s.r.o. Projektová dokumentace pro stavební povolení. Třebíč, 

2018.) 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Bylo provedeno radonové měření a zemina byla stanovena jako vysoce plynopropustná. Z toho 

byl poté určen radonový index pozemku jako vysoký. Projektová dokumentace byla vytvořena 

na základě podkladů dodaných investorem, správců jednotlivých sítí technické infrastruktury a 

prohlídky staveniště a informací o sousedních pozemcích. Informace získané z kopaných sond 

ukazují na nehomogenní složení geologických vrstev až do hloubky 3,9m, které jsou nevhodné 

pro zakládání objektu. Objekt musí být založen až na eluviální skalní vrstvě, která má 

dostatečnou výpočtovou únosnost. Při hydrogeologickém průzkumu nebyla objevena hladina 

podzemní vody, takže s ní nepočítáme. Tabulka s geologickým profilem je v technologickém 

předpisu pro provádění zemních prací. [ 1 ] 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Podle platné legislativy nebude budovaný objekt stavbou v ochraně podle zvláštních předpisů. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Uvažovaný pozemek nespadá do zaplavovaného území a nenachází se ani na poddolovaném 
území.  
 

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

Stavba slouží pro bydlení, proto by neměla negativně ovlivňovat životní prostředí. Vytápění 

budovy je uvažováno z veřejné sítě (teplovodu) a jako záloha je použit elektrický kotel. Proces 

výstavby ovlivní životní prostředí jen velmi málo. Budou zajištěna opatření sloužící ke snížení 

negativních vlivů. Při prašných prací budeme kropit povrch. Bude dodržen čas vhodný pro 

výstavbu, tj. mimo noční klid. Vozidla při odjezdu ze staveniště budou očištěna, aby 

neznečišťovala přiléhající komunikaci. Budovaná novostavba je z východní strany od hranice 

sousedního pozemku vzdálena pouze 1,35 m a ze západní pouze 1,51 m, což je méně než 

minimum 2 m. To bude představovat omezení pro budoucího stavitele na tomto pozemku a 

bude muset zajistit minimální vzdálenost budov mezi sebou. Dešťové vody ze střechy a 

zpevněných ploch budou sváděny do retenční nádrže na dešťovou vodu o objemu 6,0 m3 s 

přepadem do vsakovací jámy vyplněné kamenivem. Sesbíraná voda bude opětovně použita na 

závlahu pozemku. Navrhovaný objekt bude napojen přípojkou na hlavní řad splaškové 

kanalizace. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Pozemek je zarostlý pouze trávou a není na něm žádný strom. Nedojte tedy k žádnému kácení 

dřevin ani křovin. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa, 

Parcela č. 1023/22 je dle katastru nemovitostí orná půda pod ochranou zemědělského půdního 

fondu. Pro navrženou novostavbu a přiléhající zpevněné plochy musí dojít k vyjmutí z ZPF.  

Na základě dvou kopaných sond a sondy ze sousedního pozemku nebyla zjištěna žádná vrstva 

ornice. Není s ní tedy při zemních pracích uvažováno. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Navržená stavba bude napojena vybudovaným sjezdem z betonové zámkové dlažby na 

přilehlou komunikaci.  

Na pozemku již stojí elektrická rozvodná skříň připojená na veřejné podzemní vedení 

elektrické energie. Odtud bude vést nová přípojka NN do novostavby. 

Také je již vybudována přípojka pro pitnou vodu z veřejné vodovodní sítě. Nově bude 

provedena vodovodní šachta pro kontrolu a domovní přípojka. 

Vnitřní rozvod kanalizace bude napojen na domovní kanalizační přípojku s kontrolní šachtou. 

Ta dále bude svedena do hlavního řádu splaškové kanalizace, která vede v pozemní 

komunikaci před pozemkem investora. 

Všechny dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou vedeny do retenční nádrže o 

objemu 6,0 m3
 osazenou na západní straně pozemku s bezpečnostním přepadem do vsakovací 

jámy tvořené kamenivem.  
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Domovní teplovodní přípojka bude napojena na hlavní řád teplovodu. 

 

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

Nejsou známe žádné věcné a časové vazby, které by ovlivňovaly průběh realizace výstavby objektu. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Pozemek: parc. č. 1023/22  

Katastrální území: k.ú. Třebíč (769738).  

Sousední pozemky: 1023/21 – Vrbka Marek, Koutkova 343, 674 01 Třebíč  

   1023/3 – město Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo. 
Při výstavbě rodinného domu nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

 

 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí, 

Plánovaný objekt je novostavba. 

 

b) účel užívání stavby, 

Stavba bude sloužit pro rodinné bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Plánovaná stavba bude stavbou trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Plánovaná stavba dle platné legislativy nemá žádnou výjimku. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů, 

Vyjádření všech příslušných orgánů a institucí bylo průběžně doplňováno. Viz dokladová část 

projektové dokumentace.  

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Navrhovaná stavba není v ochraně podle jiných právních předpisů. 
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g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Zastavěná plocha: 377 m2 

Obestavěný prostor: 1367,9 m3 

Užitná plocha 1.NP: 245,43 m2 

Užitná plocha 1.NP: 245,43 m2 

Počet funkčních jednotek: 1 

Předpokládaný počet osob: 4 

 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod., 

Na pozemku bude vytvořena retenční nádrž o objemu 6 m3 a s bezpečnostním přepadem 

opatřeným vsakem pro sběr vody ze zpevněných ploch a střechy objektu. 

Předpokládaná spotřeba vody pro čtyři osoby na jeden den je dohromady 400 litrů. 

Běžný komunální odpad bude odstraněn místní firmou pro svoz komunálního odpadu. 

Odpad vzniklý během výstavby a při terénních úpravách bude likvidován na zodpovědnost 

hlavního dodavatele stavby. Jedná se zejména o navážky na staveništi – stavební suť a velké 

kusy betonových panelů, která byli při kopaných sondách zjištěny. Dále se jedná o výčet 

stavebních odpadů viz tabulka. 

Kód 
odpadu 

Název a druh odpadu Způsob likvidace místo likvidace 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

skládkování, drcení Skládka ESKO-T, 
Petrůvky, 
Recyklační dvůr – 
Žďárského, Třebíč 

17 02 01 Dřevo recyklace zajistí zhotovitel 

17 02 03 Plasty recyklace zajistí zhotovitel 

17 04 05 Železo a ocel recyklace kovošrot, Hrotovická 
175, 674 01 Třebíč 

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

skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

17 09 03 Stavební suť skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 01 01 Papír a lepenka recyklace zajistí zhotovitel 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod předchozími čísly 

recyklace, skládkování zajistí zhotovitel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
předchozími čísly 

recyklace Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 03 01 Směsný komunální odpad recyklace zajistí zhotovitel 

Tabulka 28: Katalog odpadů pro danou technologickou etapu, Zdroj: [ 2 ] 

Stavba dle platné legislativy (vyhl. 78/2013 Sb. a dle zákona 318/2013 Sb.) spadá do energetické 

třídy B – velmi úsporné. Průkaz energetické náročnosti budovy je v příloze dokumentace. 



 
 

164 
 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Zahájení prací na hrubé stavbě se předpokládá v březnu 2019 a konec hrubé výstavby 

v listopadu 2019. Pro práce na základové konstrukce bude vyhotoven přesný časový plán. 

Předpokládá se od března do dubna. 

 

j) orientační náklady stavby. 

Předpokládaná cena stavby byla stanovena na základě THU viz příloha č.9 – propočet stavby dle 

THU. Cena činí 9 915 806 Kč včetně DPH. 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

Plánovaný objekt je v souladu s územním plánem. Projektová dokumentace je v souladu s 

platnými verzemi regulačního plánu, územního plánu, územního rozhodnutí. 

 

V dané lokalitě právě vzniká nová zástavba a je zde již několik dokončených novostaveb, které 

splňují urbanistický záměr dané lokality. Ten stanovuje stavbu pouze rodinných domů a jasně 

stanovuje regulace, které jsou uvedeny v bodě B.1 b). Ve zkratce jsou povoleny pouze dvě 

nadzemní podlaží a jedno podzemní s maximální výškou objektu do 8 m nad upraveným 

terénem. Dům musí mít plochou střechu s maximálním sklonem 5 ˚. Výslovně jsou zakázány 

stavby srubové a z rustikálních materiálů. Oplocení pozemků maximálně do výšky 1,2 m 

směrem do ulice a maximálně 1,8 m mezi pozemky. Všechny tyto podmínky navržená 

novostavba splňuje. 

Pozemek je svažitý směrem k jihozápadu a má nepravidelný tvar. Z části bude pozemek 

vyrovnán pomocí zeminy z rozsáhlých zemních prací na pozemku. 

 

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

Objekt na první pohled vypadá jako dva kvádry položeny kolmo položeny na sebe. Půdorysně 

má tvar písmene L a vnitřní dispozice je navržena jednoduše a funkčně, jak je u dnešních staveb 

žádoucí. Objekt není podsklepen. 

Dům bude vystavěn ze zdiva Heluz Family 44 2in1 pro obvodové zdivo, ze zdiva Heluz P15 30 

pro vnitřní nosné zdivo a ze zdiva Heluz 14 a Heluz 11,5 pro příčky. 

Střecha bude plochá ze systému polystyrenových spádových klínů. 

Základové konstrukce budou tvořeny z hlubinného založení – mikropiloty, která jsou tvořeny 

ocelovými trubkami s výplní z vysokopevnostního cementu a ze železobetonových základových 

pásů, která jsou vytvořeny pomocí přesně navržených armovacích košů zalitých betonem ve 

formě ze systémového bednění firmy DOKA. Na pásech bude železobetonová deska tloušťky 

180 mm. 

Objekt bude mít barvu bílou v kombinaci s šedou, jak dovoluje regulační plán. Bíle pásy 

zvýrazňují hlavní linie objektu. Naopak šedá část fasády působí dojmem nenápadnosti a také 

v sobě nese okna stejné barvy, které díky tomu působí nenápadně. 

Vedle novostavby vznikne funkční zahrada s okrasnými prvky zeleně a bazénem. 
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Hlavní vstup do objektu a též do garáže je situován ze severozápadu z ulice Kremláčkova. 

Dostaneme se do zádveří a z něj do hlavní haly, která dále umožňuje vstup do kuchyně spojené 

s obývacím pokojem. Obývací pokoj je propojen i se zahradou francouzskými okny. Z haly déle 

máme možnost jít do ložnice, která má svoji vlastní šatnu a koupelnu, nebo do druhého patra. 

Tam se nachází další tři pokoje, z nichž dva mají vlastní šatnu. Terasa je velmi prostorná a má i 

svou vlastní venkovní kuchyň. 

Komplexní zajištění stavby, včetně subdodávek zařídí hlavní dodavatelská firma. Především je 

důležité dbát na dobré zvolení subdodavatelské firmy pro provedení základové konstrukce, aby 

práce proběhly v souladu s přesnou projektovou dokumentací. 

 

 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Stavba není řešena jako bezbariérová. 

 

 

Pro bezpečné užívání stavby je důležitá pravidelná údržba a revize zařízení a dodržovaní 

bezpečnostních pokynů dle výrobce. 

Stavbu je důležité po vyhotovení nechat důkladně provětrat, dokud nedojde k ustálení vlhkosti 

způsobené vlivem mokrých procesů při výstavbě.  Jinak by mohlo dojít ke vzniku plísní. Je ale 

doporučeno větrat i v průběhu užívání stavby nebo řádně používat nucené větrání klimatizací. 

Novostavba bude konstrukčně uspořádaná v souladu s doporučením norem, aby nedocházelo 

k ohrožení zdraví nebo dokonce k ohrožení na životě. 

 

 

a) stavební řešení,  

Stavba je navržena jako dvoupodlažní objekt bez podsklepení ze zděného tvárnicového systému 

firmy Heluz. Základové konstrukce budou tvořeny z hlubinného založení na mikropilotách. 

Objekt je zastřešen plochou střechou. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení,  

Dům bude vystavěn ze zdiva Heluz Family 44 2in1 pro obvodové zdivo, ze zdiva Heluz P15 30 

pro vnitřní nosné zdivo a ze zdiva Heluz 14 a Heluz 11,5 pro příčky. Strop bude vyřešen pomocí 

systémových skládaných stropů Heluz Miako. Střecha bude plochá ze systému polystyrenových 

spádových klínů. Výplně otvorů budou plastová s izolačním trojsklem. 
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Základové konstrukce budou tvořeny z hlubinného založení – vrtané mikropiloty, která jsou 

tvořeny ocelovými trubkami s výplní z vysokopevnostního cementu a ze železobetonových 

základových pásů, která jsou vytvořeny pomocí přesně navržených armovacích košů z ocele 

B500A a B500B zalitých betonem 20/25 XC2 ve formě ze systémového bednění firmy DOKA. Na 

pásech bude železobetonová deska tloušťky 180 mm. 

 

 

c) mechanická odolnost a stabilita.  

Celá stavba a její nosné konstrukce budou navrženy podle platného eurokódu viz níže. Zatížení 

bylo stanoveno na základě norem viz níže. 

ČSN EN 1991-1 - Eurokód 1: Zatížení  

ČSN EN 1992-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  

ČSN EN 1993-1 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  

ČSN EN 1995-1 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí  

ČSN EN 1996-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  

V příloze dokumentu se také nachází požární posudek vyhotovený autorizovaným technikem 

v souladu s platnými normami a předpisy. 

Při pracích na stavbě budeme postupovat podle technologických předpisů daných výrobcem a 

technologem výstavby. Budou se používat materiály vykazující garantovanou jakost. 

Práce na stavbě jsou vhodně navrženy, aby v průběhu výstavby nedošlo ani po ní nedošlo k: 

překročení meze únosnosti; 

nadměrnému přetvoření konstrukcí; 

porušení technickým a jiných zařízení vlivem nadměrného přetvoření; 

 

 

 

a) Technické řešení,  

Objekt bude napojen na veřejný teplovod, který bude napojen na domovní předávací stanici, 

která bude automaticky řízena pro dosažení co nejekonomičtějšího provozu. 

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě vybudované městem. Konkrétně jde o vodovod, 

kanalizaci a vedení NN. 

Dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch budou sváděny do retenční nádrže na dešťovou 

vodu o objemu 6,0 m3 s přepadem do vsakovací jámy vyplněné kamenivem. Sesbíraná voda 

bude opětovně použita na závlahu pozemku. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení.  

Domovní předávací stanice teplovodu s automatickým řízením a zabezpečením. 

Akumulační zásobník na teplou vodu do objemu 500 litrů. 

Krbová kamna o maximálním výkonu 15 kW. 
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Celkové řešení požární bezpečnosti je řešeno v samostatné příloze viz příloha projektové 

dokumentace. V rámci bakalářské práce pro dané technologické etapy není řešeno. 

 

 

Novostavba byla navržena jako nízkoenergetický objekt. Projektový návrh i samotná realizace 

budou provedeny v souladu s platnou normou a předpisy viz níže. 

Konstrukce budovy mají odpovídající součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2/2011 a výplně 

otvorů splňují maximální spárovou průvzdušnost 

Stavba dle platné legislativy (vyhl. 78/2013 Sb. a dle zákona 318/2013 Sb.) spadá do energetické 

třídy B – velmi úsporné. Průkaz energetické náročnosti budovy je v příloze dokumentace. 

 

 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

• Větrání 

Novostavba je navržena na přirozené větrání okny. Pouze v místnost záchodů a koupelen je 

navrženo nucené odvětrání potrubím do volného prostoru nad střechou. 

• Osvětlení 

Novostavba je navržena pro co největší využití přirozeného světla. Je proto i vhodně 

orientovaná největšími prosklenými plochami na jihozápad. Všechny místnosti jsou dostatečně 

prosvětleny přirozeným světlem. Proti nadměrnému zvýšení tepla vlivem dopadajících paprsků 

budou zamezovat žaluzie a rolety. 

• Vytápění 

V novostavbě je navrženo podlahové vytápění, které je napojeno na centrální teplovod. 

• Zásobování pitnou vodou 

V novostavbě bude vytvořena přípojka pro pitnou vodu z veřejné sítě. 
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• Odpady 

Běžný komunální odpad bude odstraněn místní firmou pro svoz komunálního odpadu. 

Odpad vzniklý během výstavby a při terénních úpravách bude likvidován na zodpovědnost 

hlavního dodavatele stavby. Jedná se zejména o navážky na staveništi – stavební suť a velké 

kusy betonových panelů, která byli při kopaných sondách zjištěny. Dále se jedná o výčet 

stavebních odpadů viz tabulka. [ 1 ] 

Kód 
odpadu 

Název a druh odpadu Způsob likvidace místo likvidace 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

skládkování, drcení Skládka ESKO-T, 
Petrůvky, 
Recyklační dvůr – 
Žďárského, Třebíč 

17 02 01 Dřevo recyklace zajistí zhotovitel 

17 02 03 Plasty recyklace zajistí zhotovitel 

17 04 05 Železo a ocel recyklace kovošrot, Hrotovická 
175, 674 01 Třebíč 

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

skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

17 09 03 Stavební suť skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 01 01 Papír a lepenka recyklace zajistí zhotovitel 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod předchozími čísly 

recyklace, skládkování zajistí zhotovitel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
předchozími čísly 

recyklace Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 03 01 Směsný komunální odpad recyklace zajistí zhotovitel 

Tabulka 29: Katalog odpadů pro danou technologickou etapu, Zdroj: [ 2 ] 

 

• Vibrace, hluk, prašnost 

Novostavba bude realizována s ohledem na minimalizování nadměrného hluku a vibrací. Bude 

dodržován čas vhodný pro výstavbu, tj. mimo noční klid a mimo ranní hodiny. Bude 

minimalizováno znečištění ovzduší. Především při prašných prací budeme kropit povrch. Vozidla 

při odjezdu ze staveniště budou očištěna, aby neznečišťovala přiléhající veřejnou komunikaci. 

 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Bylo provedeno radonové měření a zemina byla stanovena jako vysoce plynopropustná. Z toho 

byl poté určen radonový index pozemku jako vysoký. Proto je důležité zajistit protiradonové 

řešení odpovídající radonovému indexu. Bude položena protiradonová hydroizolace v celém 

rozsahu stavby a pod ní bude prostor odvětrán a vyveden nad úroveň střechy. 
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b) ochrana před bludnými proudy, 

V dané lokalitě se s výskytem bludných proudů na základě všech dostupných podkladů 

nepočítá. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

V dané lokalitě se na základě všech dostupných podkladů zvýšená technická seizmicita 

nepředpokládá. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Navrhovaná novostavba splňuje všechny požadavky na akustické neprůzvučnosti objektu. Jako 

dostatečné opatření proti hluku z ulice slouží obvodová stěna, která má výplně otvorů z trojskla 

s garantovaným stupněm zvukové neprůzvučnosti. 

Novostavba je navržena v lokalitě, kde se nepředpokládá zvýšený provoz ani budování hlavní 

dopravní infrastruktury. Zároveň je hlavní dopravní infrastruktura dostatečně daleko, takže není 

nutné navrhovat speciální protihlukové opatření. 

 

e) protipovodňová opatření, 

Daná lokalita se nenachází v záplavovém území, proto nejsou v návrhu žádné protipovodňové 

opatření. 

 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Navrhovaná novostavba se nenachází na poddolovaném území ani zde nebyl zjištěn výskyt 

metanu. 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Přípojky propojené s jednotlivými sítěmi nesmí svým napojením omezovat minimální 

odstupové vzdálenosti jiných přípojek, které jsou dané normou ČSN 73 6005 – tabulka A.1 pro 

souběh a tabulka A.2 pro křížení podzemních sítí. 

Dešťová kanalizace bude svedena do retenční nádrže na západní straně pozemku s přepadem 

do vsaku z kameniva. Bylo navrženo potrubí PVC KG DN 125 SN8. Potrubí bude mít minimální 

sklon 3 %. 

Přípojka splaškové kanalizace PVC KG DN 150 SN8 bude napojena na veřejnou splaškovou 

kanalizaci DN 250 mm vedoucí pod silnicí. Vede přes revizní kanalizační šachtu, která se nachází 

v místě nájezdu do garáže. Celková délka od doku k šachtě je 10,1 m a od šachty k veřejné 

kanalizaci 7 m. 

Teplovodní přípojka 2xDN 25/90 je napojena na teplovodní potrubí 2x DN 50/125. Veřejné 

teplovodní potrubí vede v kraji chodníku přiléhajícímu ke zpevněným plochám novostavby na 

východě pozemku. Délka celé přípojky je 12,8 m. 

Podzemní přípojka NN vede přes skříňku s elektroměrem, která bude součástí oplocení 

pozemku. Odtud vede do veřejného vedení NN ležícím pod přiléhajícím chodníkem. Od domu 

ke skříňce je délka přípojky 4,6 m a od skříně k veřejnému vedení NN 1 m. 
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Vodovodní přípojka PE 100 SDR 11 D 32x3,0 bude zbudována od domu k nově vybudované 

šachtě na hranici pozemku. Odtud vede již hotová přípojka k hlavnímu vodovodnímu řádu, který 

vede na druhé straně komunikace. Od domu k šachtě má 10,1 m a od šachty k hlavnímu 

vodovodnímu řádu 10,7 m. [ 1 ] 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Všechny tyto informace jsou pro přehlednost uvedeny výše v odrážce a) kapitoly 2.3. 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Ulice Kremláčkova je jediná, která k pozemku vede. Byla vybudována po změně územního plánu 

a navržení nových pozemků. Novostavba není navržena jako bezbariérová. Do budoucna je 

z Kremláčkovy ulice navržena ulice Tomanova, která v tuto chvíli z části kopíruje severní hranici 

pozemku. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Budoucí stavba bude spojena se stávající veřejnou komunikací ulice Kremláčkova sjezdem 

z betonových dlaždic ke garáži a chodníkem ke vchodovým dveřím, a to i po čas výstavby. 

 

c) doprava v klidu, 

K objektu přiléhá garáž pro dva osobní automobily. Navíc může auto parkovat i na zpevněné 

ploše před garáží, která je na pozemku investora. 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 

V dané lokalitě žádné cyklistické ani pěší stezky nejsou a není proto nutné s nimi počítat. 

 

a) terénní úpravy, 

Vytěžená zemina při zakládání objektu bude uložena na sousedním pozemku města Třebíč. Pro 

ukládání zeminy na sousedním pozemku bude vyžadováno povolení. Přebytečná zemina bude 

roztříděna a budou odděleny velké kusy betonu pro drcení. Drobná navážka bude odvezena na 

skládku. V dané lokalitě se nenachází žádná ornice, pouze navážky. Proto nebude řešeno 

snímání ornice ani její skladování. Naopak bude nutné na závěr prací ornici dovést pro 

dokončení terénních úprav a zkvalitnění podloží pro vegetační vrstvu. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Na zahradě bude vysazen trávník, stejně tak i před domem. Na další sadbu dřevin, stromů a 

keřů není vyhotoven žádný podklad. Investor si tyto práce zajistí sám po dokončení výstavby. 

 

c) biotechnická opatření. 

Na pozemku nebyla vyhotovena žádná biotechnická opatření. 
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a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Proces výstavby ovlivní životní prostředí jen velmi málo. Budou zajištěna opatření sloužící ke 

snížení negativních vlivů procesu výstavby. Při prašných prací budeme kropit povrch, aby 

nedocházelo k nadměrnému znečištění ovzduší. Bude dodržen čas vhodný pro výstavbu, tj. 

mimo noční klid a mimo ranní hodiny. Vozidla při odjezdu ze staveniště budou očištěna, aby 

neznečišťovala přiléhající komunikaci. Voda z pozemku se do doby zřízení retenční nádrže bude 

vsakovat na západu pozemku, kam je pozemek vyspádován a kde neohrožuje žádným 

způsobem jakost staveniště, ani zdraví osob na pracovišti. Během výstavby bude vznikat velké 

množství odpadů, která se musí dle 93/2016 Sb. zpracovávat. Jedná se zejména o 

Kód 
odpadu 

Název a druh odpadu Způsob likvidace místo likvidace 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

skládkování, drcení Skládka ESKO-T, 
Petrůvky, 
Recyklační dvůr – 
Žďárského, Třebíč 

17 02 01 Dřevo recyklace zajistí zhotovitel 

17 02 03 Plasty recyklace zajistí zhotovitel 

17 04 05 Železo a ocel recyklace kovošrot, Hrotovická 
175, 674 01 Třebíč 

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

skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

17 09 03 Stavební suť skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 01 01 Papír a lepenka recyklace zajistí zhotovitel 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod předchozími čísly 

recyklace, skládkování zajistí zhotovitel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
předchozími čísly 

recyklace Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 03 01 Směsný komunální odpad recyklace zajistí zhotovitel 

Tabulka 30: Katalog odpadů pro danou technologickou etapu, Zdroj: [ 2 ] 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Novostavba je rodinný dům, takže svým provozem nebude mít negativní vliv na okolní faunu a 

flóru. Vlivem výstavby nedojde ke kácení žádných stromů. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Novostavba není v území chráněném Naturou 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

Odbor životního prostředí pro město Třebíč nevydal žádné podmínky, na které by měl být brán 

zřetel. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 

vydáno, 

V daném případě nesouvisejí. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 

záměru na životní prostředí. 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Novostavba není navržena pro ochranu obyvatelstva. Bude proto využit systém hromadného 

ukrytí obyvatelstva. 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Zařízení staveniště bude napojeno na stávající přípojky sloužící pro účely budoucí stavby. Bude 

vytvořena dočasná přípojka vedení NN k buňce stavbyvedoucího a dělníků. Zde bude vyvedena 

i pro účely napojení elektrického nářadí na staveništi. Dočasná přípojka pro vedení vody bude 

vedena po povrchu podél plotu staveniště až k míchačce. Přípojka bude zabalena do tepelné 

izolace proti promrznutí. 

Materiál na samotnou výstavbu bude dopravován postupně podle potřeby staveniště. Na 

začátku to bude velké množství mikropilot a velký objem betonu pro základové konstrukce. 

Další velkou položkou bude zdivo pro celou výstavbu. Bude zajištěno vyhovující uskladnění 

materiálů, aby nedošlo k zhoršení jejich jakosti a kvality. Konkrétní množství je uvedeno 

v položkovém rozpočtu stavby, který je součástí příloh. 

Pro potřeby staveniště bude zhotovena přípojka vody průměru DN 25 mm a bude zajištěn 

příkon elektrické energie 34,57 kW. 
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Materiál Kubatura 

Mikropiloty průměr 102/8 mm, délka 6 m 41 kusů  

Mikropiloty průměr 89/8 mm, délka 6 m 9 kusů 

Beton C20/25 XC2 51,9 m3 

Podkladní beton C12/15 XC2 13 m3 

Ocel B500A, B500B, Kari 4,24 tun 

Bednění systémové rozepsat Viz schéma montáže bednění 

Hrubé drcené kamenivo fr. 0-32 mm 30,52 m3 

Hrubé drcené kamenivo fr. 8-32 mm 30,52 m3 

Nenakypřená zemina 3. třídy 328,2 m3 

Nenakypřená zemina 5. třídy 148,4 m3 

Tabulka 31:  Hlavní materiál použitý v etapě spodní hrubé stavby 

b) odvodnění staveniště, 

Pozemek se nachází na vrcholu svahu směrujícího k řece Jihlavě.  Je svažitý směrem 

k jihozápadu a svým charakterem nevyžaduje zvláštní požadavky na odvodnění staveniště. 

Plocha staveniště je převážně tvořena asfaltovým recyklátem, který nemá velkou savost, proto 

bude voda přirozeně stékat. Nebyla zde při hydrogeologickém průzkumu zjištěna žádná 

podzemní voda, proto s ní nebude počítáno. Stavební jáma bude odvodněna kanálky 

s minimálním sklonem 3 % a budou svedeny do provizorní jímky (vsakovací) na jihozápadě 

pozemku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Vjezd na staveniště je po asfaltové cestě vedoucí z ulice Tomanova. Na stavbu vede pouze jeden 

vjezd a pro výjezd se musí stroje na staveništi otočit. Plocha pro otočení vyhovuje poloměrům 

otáčení všech strojů. Pouze pro uskladnění zeminy je vybudován dočasný výjezd, který bude 

opět po dokončení zemních nahrazen oplocením. Staveništní komunikace je tvořena 

dostatečně zhutněným asfaltovým recyklátem. Plocha staveniště může být srovnána pomocí 

vytěžené zeminy do jedné roviny. Všechny buňky a skladovací plochy navazují na staveništní 

komunikaci. 

Zařízení staveniště bude napojeno na stávající přípojky sloužící pro účely budoucí stavby. Bude 

vytvořena dočasná přípojka vedení NN k buňce stavbyvedoucího a dělníků. Zde bude vyvedena 

i pro účely napojení elektrického nářadí na staveništi. Dočasná přípojka pro vedení vody bude 

vedena po povrchu podél plotu staveniště až k míchačce. Přípojka bude zabalena do tepelné 

izolace proti promrznutí. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Výstavba objektu nebude nijak výrazně ovlivňovat okolné stavby a pozemky. Výstavba muže být 

mírně hlučnější a může být zvýšena prašnost. 

Budovaná novostavba je z východní strany od hranice sousedního pozemku patřícího městu 

Třebíč vzdálena pouze 1,35 m a ze západní pouze 1,51 m, což je méně než minimum 2 m. 

Stavební úřad musí na základě podané žádosti o výjimku povolit stavbu, jinak musí být stavba 

upravena. 
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e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Pozemek je zarostlý pouze trávou a není na něm žádný strom. Nedojte tedy k žádnému kácení 

dřevin ani křovin. Pozemek bude řádně oplocen proti vniku nepovolaných osob. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Na stavbě nebude nutné zhotovovat žádné dočasné ani trvalé zábory. Stavební jáma bude 

v krajích svahována v poměru 1:1 proti sesuvu zeminy a bezpečnosti práce. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Na základě návrhu vycházejícího z požadavků investora nebude nutné žádné bezbariérové 

řešení. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Během výstavby bude vznikat velké množství odpadů, která se musí dle 93/2016 Sb. 

zpracovávat. Jedná se zejména o 

Kód 
odpadu 

Název a druh odpadu Způsob likvidace místo likvidace 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 

skládkování, drcení Skládka ESKO-T, 
Petrůvky, 
Recyklační dvůr – 
Žďárského, Třebíč 

17 02 01 Dřevo recyklace zajistí zhotovitel 

17 02 03 Plasty recyklace zajistí zhotovitel 

17 04 05 Železo a ocel recyklace kovošrot, Hrotovická 
175, 674 01 Třebíč 

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

skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

17 09 03 Stavební suť skládkování Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 01 01 Papír a lepenka recyklace zajistí zhotovitel 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené 
pod předchozími čísly 

recyklace, skládkování zajistí zhotovitel 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod 
předchozími čísly 

recyklace Skládka ESKO-T, 
Petrůvky 

20 03 01 Směsný komunální odpad recyklace zajistí zhotovitel 

Tabulka 32: Katalog odpadů pro danou technologickou etapu, Zdroj: [ 2 ] 

i) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponie zemin, 

Vytěžená zemina při zakládání objektu bude uložena na sousedním pozemku města Třebíč. 

Přebytečná zemina bude roztříděna a budou odděleny velké kusy betonu pro drcení. Drobná 

navážka bude odvezena na skládku. V dané lokalitě se nenachází žádná ornice, pouze navážky. 

Proto nebude řešeno snímání ornice ani její skladování. Naopak bude nutné na závěr prací ornici 

dovést pro dokončení terénních úprav a zkvalitnění podloží pro vegetační vrstvu. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Proces výstavby ovlivní životní prostředí jen velmi málo. Budou zajištěna opatření sloužící ke 

snížení negativních vlivů procesu výstavby. Při prašných prací budeme kropit povrch, aby 

nedocházelo k nadměrnému znečištění ovzduší. Bude dodržen čas vhodný pro výstavbu, tj. 

mimo noční klid a mimo ranní hodiny. Vozidla při odjezdu ze staveniště budou očištěna, aby 

neznečišťovala přiléhající komunikaci. Voda z pozemku se do doby zřízení retenční nádrže bude 

vsakovat na západu pozemku, kam je pozemek vyspádován a kde neohrožuje žádným 

způsobem jakost staveniště, ani zdraví osob na pracovišti. Během výstavby bude vznikat velké 

množství odpadů, která se musí dle 93/2016 Sb. zpracovávat. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Dle zákona č. 309/2006 Sb. bude na stavbu dohlížet koordinátor BOZP. Pro všechny stavební a 

montážní práce je nutné vypracovat a dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, dodržovat 

správné postupy dle výrobců a zabezpečení staveniště včetně jeho okolí, aby nebylo ohroženo 

zdraví nebo život osob na pracovišti. 

„Pro montážní činnosti je nutné dodržet všechny bezpečnostní předpisy a to hlavně ČSN 050601, 

ČSN 050610, ČSN 050630, ČSN 343100, ČSN 343108, vyhlášku ČÚBP č.50/1978 Sb, vyhlášku 

č.48/1982 Sb, vyhlášku ČÚBP č.19 a 20/1979 Sb. v platném znění a v dalších předpisech 

příslušných jednotlivým druhům zařízení a vykonávaných činností. 

Pro stavební činnosti to budou zejména: 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy; 

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; 

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

ve znění pozdějších předpisů; 

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků, ve znění 

pozdějších předpisů; 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů 

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, ve znění pozdějších předpisů 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci na 

staveništi, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška 

č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
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úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 

znění pozdějších předpisů.“ 

Zdroj: [ 1 ] 

 

Během všech výstavbových etap budou pracovníci dodržovat zásady bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví. Primárním cílem je eliminovat nežádoucí situace vedoucí k nebezpečí úrazu, 
nebo ztrátě na životě. 
Všichni pracovníci a osoby, které se budou vyskytovat na staveništi (pracovišti) budou 
seznámeni s riziky na této konkrétní stavbě a budou proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví 
na pracovišti. Školení provede stavbyvedoucí a všichni stvrdí podpisem účast na školení do 
stavebního deníku 
Všechny třetí osoby musí být před vstupem na staveniště seznámeny s riziky a chováním na 
stavbě, a také vybaveny ochrannými pomůckami. 
Konkrétní bezpečnostní opatření jsou popsána v kapitole bezpečnost práce řešené 
technologické etapy. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vlivem výstavby nedojde k narušení žádných staveb pro bezbariérové užívání. Sám dům také 

není navržen jako bezbariérový. 

  

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Stavba nebude potřebovat žádné speciální dopravní inženýrská opatření. Dodávky na stavbu 

budou využívat veřejnou sít komunikací a budou respektovat dopravní provoz. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

 opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba nebude prováděna za běžného provozu. Nejsou stanoveny žádné podmínky. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Zahájení prací na hrubé stavbě se předpokládá v březnu 2019 

Konec hrubé výstavby v listopadu 2019. 

Přesněji bude stanoveno na základě časového plánu. 

Postup výstavby bude chronologický: 

• vytyčení pozemku a novostavby, 

• příprava zázemí staveniště,  

• sejmutí ornice, výkopové práce,  

• vrtání mikropilot,  

• vybetonování ŽB pasů, 

• provedení potrubních rozvodů a radonového odvětrání 

• hrubá horní stavba a dokončovací práce – nejsou součástí dané etapy a bakalářské práce 
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Dům je zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Z hlavního řádu vede přípojka na 

hranici pozemku, kde je nově vybudována revizní vodovodní šachta, z které potom už vede 

domovní přípojka. 

Dále se na pozemku v západní části nachází studna s užitkovou vodou. Ta je potrubím dovedena 

až k domu a zde bude sloužit pro zalévání zahrady. Pro jiné využití v domě na splachování a 

podobně je třeba udělat rozbor vody. 

Dešťová voda ze střechy a zpevněných ploch je akumulována v retenční nádrži o objemu 6,0 

m3, která má přepad do štěrkového vsaku. Tato voda bude rovněž využívána pro závlahu 

pozemku. 
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Při zpracování bakalářské práce byla snaha vše navrhovat tak, aby byl sled činností co 

nejplynulejší, finanční stránka stavby co nejpříznivější a kvalita provedení odpovídající 

požadavkům dané stavby, konkrétně kvalitní provedení hlubinných základů. 

Bakalářská práce byla splněna ve všech požadovaných částech. Zásadní částí bylo vypracování 

technologických předpisů zemních prací a základových konstrukcí včetně mikropilot. Ty na sebe 

váží další kapitoly, které práci doplňují a rozšiřují ve všech oblastech přípravy a realizace. 

Zajímavým prvkem bylo vytvoření časového plánu a bilance zdrojů v programu CONTEC, který 

naučil autora práce lépe chápat návaznost činností, a dále pak práce na položkovém rozpočtu 

a propočtu dle THU, který byl vypracován v programu BuildPower. Tato zkušenost byla velmi 

přínosná do budoucí praxe. 

Zásobování stavby bylo navrženo podle optimálních možností. Návrh objasnil lokální dopravní 

souvislosti a pomohl získat přehled o místních komunikacích. 

Stroje pro práci byly vybrány podle současných dostupných trendů, aby bylo zajištěno co 

nejlepší provedení, protože při řešených technologických etapách byl kladen velký důraz na 

kvalitu. 

Strojům zase muselo být přizpůsobeno zařízení staveniště, a tak i jeho návrh byl velmi 

komplexní a musel zohledňovat veškeré požadavky. 

V technických zprávách a v kapitole pojednávající o bezpečnosti práce byly hlouběji rozebrány 

právní požadavky a jejich naplnění. Kapitola objasňuje základní zákonná ustanovení. 

Jak již bylo zmíněno, kvalita byla jedním z hlavních cílů, tedy i vytvoření kontrolních a zkušebních 

plánů bylo pro stavbu zásadní. 
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