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ABSTRAKT  
Vypracovaná bakalářská práce řeší technologii a časový sled prací při etapě 
založení výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje 
v ulici Dr. Milady Horákové v Chrudimi. Je složena z výkresové a textové části 
obsahující návrh strojní sestavy, časový plán, kontrolní a zkušební plán, 
technologické předpisy, dopravu materiálu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a položkový rozpočet. Stavba je vybudována za účelem zkrácení dojezdových 
vzdáleností zdravotnických záchranných složek v okrese Chrudim. Je řešena jako 
sestava dvou nestejně vysokých částí, přičemž nižší z nich tvoří přízemní prostory 
garáží, přípravy a skladů. Vyšší dvoupodlažní část je určena pro klidový pobyt 
posádek. Řešená etapa výstavby objektu zahrnuje výkopové práce, zhotovení 
základových konstrukcí v podobě základových pasů a základových stěn, zřízení 
přípojek inženýrských sítí, zásypy základového prostoru, betonáž podkladní 
betonové mazaniny a provedení hydroizolace včetně její ochranné betonové 
vrstvy.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Ztracené bednění, hydroizolace, betonáž, výkopové práce, inženýrské sítě, 
doprava, založení stavby, zařízení staveniště, strojní sestava, technologický předpis, 
časový plán, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a ochrana 
zdraví, technická zpráva. 
  



 

 

ABSTRACT  
The elaborated bachelor thesis deals with the technology and time sequence 
of works during the stage of establishing the exit station of the medical rescue 
service of the Pardubice Region in the street Dr. Milady Horákové, Chrudim. 
It consists of a drawing and a text part containing the design of the machine set, 
time schedule, control and test plan, technological regulations, material transport, 
safety and health protection at work, and item budget. The building is built 
in order to shorten the travel distances of medical rescue service in the district 
of Chrudim. It is designed as a set of two unequally high parts, the lower of which 
is the ground floor of the garage, preparation and storage. The higher two-storey 
part is intended for a quiet stay of crews. The solved stage of construction of the 
building includes excavation work, construction of foundation structures in the 
form of foundation strips and foundation walls, establishment of utility network 
connections, backfilling of foundation space, concreting of underlying concrete 
screed, and waterproofing, including its protective concrete layer.  

KEYWORDS  
Permanent formwork, waterproofing, concreting, excavation work, engineering 
networks, transport, building foundation, construction site equipment, machine 
assembly, technological regulation, time schedule, item budget, control and test 
plan, safety and health protection, engineering report.  
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je etapa založení novostavby výjezdové základny 

zdravotnické záchranné služby v Chrudimi. Objekt bude z důvodu výskytu nízce únosné 

hlinité navážky založen na částečně vyztužených základových pasech a základových 

stěnách ze ztraceného bednění v hloubce 2,1 m pod úrovní původního terénu. Hlinitá 

navážka bude ve vnitřním prostoru stěn ztraceného bednění vyměněna za únosnou vrstvu 

hutněné štěrkodrti, na kterou poté bude provedena podkladní betonová mazanina o tl. 150 

mm. Cílem práce je vytvořit časový plán výstavby, položkový rozpočet, kontrolní a 

zkušební plán, technologický předpis pro provádění stěn ze ztraceného bednění a pro 

pokládku hydroizolace z asfaltových pásů. Dále navrhnout zařízení staveniště, strojní 

sestavu, popsat způsob dopravy materiálu na staveniště a bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. 

 



 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
 
 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
 

1. SOUHRANNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 
 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 
 

Jiří Tkáč 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 
 

Ing. Yvetta Diaz 

BRNO 2020   



 

2 
 

1. Souhrnná technická zpráva 

1.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavební pozemek je tvořen pozemkem p. č. 1798/47 v k. ú. Chrudim. 

Pozemek je nepravidelného lichoběžníkového tvaru o celkové ploše 11 240 m2. 

Z jihozápadní strany je pozemek vymezen tělesem železniční trati, ze 

severozápadní strany zpevněnou plochou příjezdu ke stávajícím garážím a ze 

severovýchodní strany silnicí I/17. Z jihovýchodní strany pozemek vymezen 

není. Pozemek je rovinatý, celá plocha pozemku je zatravněná, na pozemku se 

nacházejí skupiny vzrostlých listnatých dřevin a velké množství hustě sázených 

vzrostlých dřevin jehličnatých, které slouží jako izolační zeleň vůči přilehlé 

železniční trati. Pozemkem prochází několik druhů podzemních sítí technické 

infrastruktury. 

b) Údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem 

Dokumentace stavby je v souladu s územním rozhodnutím. 

Dle územního plánu se pozemek nachází na ploše občanského vybavení, 

konkrétně OV. 3 – zdravotní služby. Sousední pozemky jsou dle územního 

plánu vedeny jako plochy dopravní infrastruktury – silniční a drážní a jako 

plochy technické infrastruktury – nakládaní s odpady. 

Regulační plán města Chrudim se týká pouze městské památkové zóny, a 

tudíž nijak neovlivňuje pozemek, na němž bude stavba prováděna. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Záměr nevyžaduje řešit žádné výjimky ani úlevy. Navrhovaná stavba je v 

souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve 

znění pozdějších předpisů. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Území, ve kterém se navrhovaný objekt nachází, je v ochranném pásmu 

železnice, ochranných pásmech vzletové a přistávací dráhy, letištního 

radiolokačního prostředku a silnice I. třídy č. 17. 

Pozemek dotčený stavbou p. č. 1798/47 je pod ochranou zemědělského 

půdního fondu třídy I. 

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a 

správců inženýrských sítí v rámci PD. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V říjnu 2016 byl proveden radonový průzkum pozemků, posudek o 

stanovení radonového indexu je zohledněn v PD. Současně bylo provedeno 

výškové a polohopisné zaměření pozemku a blízkého okolí. Inventarizace 

zeleně proběhla v říjnu 2016. V rámci této inventarizace byly hodnoceny 

dřeviny dotčené stavbou. K odstranění byly navrženy dřeviny málo hodnotné, 

odumírající, s předpokladem krátkodobé existence; pěstebně a kompozičně 

neperspektivní jedinci. 

V rámci projektové dokumentace byla pro návrh založení a vsakovaní 

dešťové vody použita rešerše inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrů z dostupných archivních geologických podkladů a rekognoskace území. 

S ohledem na výsledky rešerše bylo doporučeno provést průzkum přímo v 

zájmovém území. 



 

4 
 

Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum byl 

uskutečněn dne 30. 11. 2016. Dle závěrů podrobného inženýrskogeologického 

a hydrogeologického průzkumu byl upraven návrh základových konstrukcí a 

vsakovací objekty. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemky dotčené stavbou se nachází v ochranném pásmu železnice, 

ochranných pásmech vzletové a přistávací dráhy, letištního radiolokačního 

prostředku a silnice I. třídy č. 17. 

Na pozemcích dotčených stavbou jsou vymezena ochranná pásma 

jednotlivých sítí technické infrastruktury, které těmito pozemky procházejí. 

Jedná se především o sítě elektronických komunikací, plynovodní potrubí STL, 

podzemní sítě elektro VN a vodovodní řad. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemky dotčené stavbou se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani 

jiném rizikovém území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Okolní stavby a pozemky budou nově ovlivněny hlukem z provozu 

navrhovaného objektu (hluk ze stacionárních zdrojů hluku, hluk z dopravy v 

areálu a hluk z parkoviště). Tyto zdroje hluku nepřekračují hygienické limity v 

nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb v denní ani noční době 

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

hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. To bylo prokázáno hlukovou 

studií při zpracování PD. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy dle požadavků 

této hlukové studie. 

Stávající odtokové poměry v území budou ovlivněny pouze minimálně, 

dešťová voda z objektu a zpevněných ploch bude odváděna do nově navrženého 

vsakovacího objektu přímo na stavebním pozemku p. č. 1798/47. 
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Záměr nevyvolává požadavky na asanace a demolice. 

V rámci stavby bude na pozemku p.č. 1798/47 odstraněna stávající zeleň v 

rozsahu nezbytně nutném pro novostavbu výjezdové základny a nových 

zpevněných ploch. Jedná se celkem o 11 ks listnatých stromů, kdy 8 ks jsou s 

obvodem kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m) a stávající izolační 

porost přilehlé železnice ze stejnověkkých smrků z 1/3 plochy bez keřového 

patra, 2/3 plochy s keřovým patrem (nálet výška do 3 m). 

MěÚ Chrudim odbor životního prostředí vydal souhlas s kácením a zároveň 

nařídil náhradní výsadbu na pozemku města p. č. 2435/34 v k. ú. Chrudim. 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci povolení stavby bylo stavebníkem zažádáno o trvalé vynětí půdy 

ze zemědělského půdního fondu.  

Souhlas k trvalému odnětí zemědělského pozemku bylo vydáno MěÚ 

Chrudim - odbor životního prostředí. 

Skrývka ornice do hloubky 20 cm, bude uložena na pozemku p. č. 627/7 v 

k.ú. Kočí a bude využita k zúrodnění pozemku. Majitel pozemku OSEVA AGRI 

Chrudim, a.s. souhlasil s uložením ornice na svém pozemku. Před zahájením 

prací bude přesné umístění dohodnuto s majitelem pozemku. 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

Objekt bude dopravně napojen novým sjezdem na silnici I. třídy č. 17. 

K objektu budou provedeny nové přípojky elektro NN, sdělovacího kabelu, 

splaškové kanalizace, vodovodu a plynu. Vše bude provedeno z veřejných sítí 

technické infrastruktury. Napojení na síť elektro NN a plynu bude provedeno 

po zhotovení přeložek těchto sítí přímo na stavebním pozemku p. č. 1798/47. 
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Kanalizační řad se nachází za silnicí I. třídy č. 17 směrem od pozemku 

stavby, vodovodní řad prochází přes stavební pozemek p. č. 1798/47, napojení 

na sdělovací kabel bude provedeno na pozemku p. č. 2817/1. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V rámci stavby nové výjezdové základny budou přeloženy stávající sítě 

technické infrastruktury, jedná se o podzemní kabel vysokého napětí, 

plynovodní potrubí STL, kabelu ve správě ČD-Telematika a odstranění 

neprovozovaného sdělovacího kabelu firmy CETIN a.s. 

Přeložení kabelu vysokého napětí bude proveden distribuční společností 

ČEZ Distribuce a.s., na kterou si zpracuje vlastní projektovou dokumentaci, 

která není součást projektové dokumentace řešené stavby. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

V majetku měs ta  Chrudim,  Resselovo náměs t í  77,  537  01 

Chrudim: 

• 1798/47 – parcela vedená jako orná půda o výměře 11 240 m2 

• 1798/4 – parcela vedená jako ostatní plocha o výměře 404 m2 

• 1798/5 – parcela vedená jako ostatní plocha o výměře 1 038 m2 

• 2817/1 – parcela vedená jako ostatní plocha o výměře 3 492 m2 

• 1483/10 – parcela vedená jako ostatní plocha o výměře 2 386 m2 

V majetku České republ iky,  p ř í s lušnost  hospodař i t  s  majetkem 

státu  Ředi tels tví  s i lnic  a  dálnic ČR, Na Pankráci  546/56,  Nusle,  

140 00 Praha:  

• 3098/3 – parcela vedená jako ostatní plocha o výměře 14 508 m2 

V soukromém vlastnictví  spolumaj i telů :  

• st. 3482 – parcela vedená jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1022 

m2 
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o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Touto stavbou vznikají pouze ochranná pásma nově zřízených podzemních 

sítí technické infrastruktury. Konkrétně na pozemcích p. č. 2817/1, 1798/5, 

3098/3, 1798/47. 

1.2. Celkový popis stavby 

1.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Objekt bude využíván jako výjezdová základna zdravotnické záchranné 

služby Pardubického kraje pro okolí města Chrudim. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby 

Nejsou vydány. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Navrhovaná stavba nemá požadavky na bezbariérové užívání dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a 

správců inženýrských sítí v rámci PD. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pro navrženou stavbu není požadavek pro stanovení ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Kapaci ty  

Objekt bude sloužit pro jednu posádku RV a dvě posádky RZP včetně 

garáže na sanitární vozidla třídy B a technického zázemí – tzn.: 6-8 osob na 12 

hod/směnu. Zasedací místnost s dispečinkem bude sloužit pro cca 20 lidí při 

školení, dispečink je jako havarijní pro 4 osoby a je využíván pouze při 

technických problémech hlavního dispečinku v Pardubicích – nejedná se o 

trvalé pracovní místa. 

Základní  ukazatele  

Zastavěná plocha objektu     732,21 m2 

Zastavěná plocha zpevněných ploch (vč. Sjezdu)  758,75 m2 

Obestavěný prostor objektu     4570,23 m3 
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Podlahové plochy 

Podlahové plochy celkem     787,01 m2 

Podlahové plochy pobytových místností   182,79 m2 

Podlahové plochy zasedací místnost a dispečink  49,65 m2 

Podlahové plochy skladů, komunikace atd.   283,21 m2 

Podlahové plochy garáže, kolárna    271,36 m2 

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. 

Výjezdová základna bude spot řebovávat  následuj ící  energie s  

jej ich p ředpokládanými spot řebami:  

Tepelná ztráta objektu bez garáží je 23 825 W.  

Tepelná ztráta garáží je 8 679 W. 

Předpokládaná roční potřeba energie na vytápění TČ = 66 249 kWh/rok.  

Předpokládaná roční potřeba elektrické energie na vytápění při COP 2,85 = 

27 347,2 kWh/rok.  

Předpokládaná roční potřeba energie na ohřev TV = 7 428,4 kWh/rok. 

Předpokládaná roční potřeba elektrické energie na ohřev TV při COP 2,85 

= 3 066,4 kWh/rok.  

Roční bilance spotřeby elektrické energie je odhadnuta na 160 MWh.  

Potřeby pitné vody jsou 320,00 m3/rok. 

Odtok splaškových vod je 320,00 m3/rok. 

Odtok dešťových vod je 786 m3/rok. 

Předpokládaná roční potřeba plynu za topnou sezónu na vytápění = 12 

755,5 kWh/rok. 
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Při užívání stavby budou vznikat odpady komunálního typu, plastové a 

papírové v běžném množství. 

Třída energetické náročnosti objektu je B – Velmi úsporná 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy 

Zahájení stavby se předpokládá v červenci roku 2020. Předpokládaná délka 

výstavby je odhadnuta na 16 měsíců. 

Trvání etapy založení stavby je dle časového plánu 3 měsíce.  

j) Orientační náklady stavby 

Odhadované invest iční  náklady na celou s tavbu 

28 180 000 Kč bez DPH 

Odhadované invest iční  náklady na etapu založení  s tavby  

4 854 400 Kč bez DPH 

1.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navrhovaný objekt je řešen na půdoryse nesymetrického písmene T s 

hlavní podélnou osou ve směru jihovýchod – severozápad. Vzhledem k šířce 

pozemku je objekt situován při jihozápadní hranici pozemku, delší stranou 

rovnoběžně se silnicí I/17. V podélném směru je objekt umístěn blíže k 

severozápadní straně pro stavbu uvažovaného pozemku.  Situování objektu na 

pozemku vychází z požadavků na dostatečný manipulační prostor před budovou 

ze strany od silnice a z polohy stávajících tras sítí technické infrastruktury. 

Stavba je řešena jako sestava dvou nestejně vysokých hmot, kdy každá z 

nich představuje jedno rameno písmene T. Jako dvoupodlažní je řešeno křídlo 

na severozápadní straně objektu, toto křídlo má podélnou osu kolmou k hlavní 

podélné ose objektu, která je zároveň osou křídla přízemního. 
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Vjezdy do garáží a hlavní vstup do objektu jsou řešeny ze severovýchodní 

strany objektu orientované směrem k silnici  I/17. V jihovýchodním průčelí je 

řešen vedlejší vstup do objektu, tento vstup bude sloužit zejména pro techniku 

určenou k údržbě pozemku.     

V prostoru mezi silnicí a objektem výjezdové základny je navržena 

manipulační zpevněná plocha pro výjezd z garáží, na kterou při jihovýchodní 

straně objektu navazuje zpevněná plocha pro parkování vozidel s kapacitou 15 

stání. Manipulační plocha je k silnici napojena obousměrným sjezdem šířky 8 

m. Podél jihovýchodního průčelí objektu je navržen chodník, z něhož je řešen 

vedlejší vstup do budovy a nika v obvodovém zdivu objektu pro umístění 

popelnic. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Objekt výjezdové základny je koncipován jako sestava dvou vzájemně 

kolmých, nestejně vysokých hmot na půdoryse nesymetrického písmene T, 

jejichž objemové řešení vychází z podlažnosti jednotlivých provozů. Nižší 

hmota odpovídá přízemním prostorům garáží se sklady, vyšší hmota odpovídá 

dvoupodlažně uspořádanému objemu části pro pobyt posádek. 

Charakteristickým prvkem architektonického návrhu je k silnici 

orientovaná strana nižší hmoty s vjezdy do garáží, která je řešena formou 

hlubokého otvoru vzniklého vynecháním celé stěny v líci průčelí a lemovaného 

pouze boční stěnou a deskou střechy. Charakter otvoru je pak zdůrazněn 

použitím deskových obkladů na zahloubené stěně, které mají za úkol navozovat 

dojem lehké výplně kontrastující s masivními obvodovými stěnami. Dále tento 

charakter posiluje použití vsazeného deskového obkladu jedné vnitřní boční 

stěny a šikmý deskový podhled. Tato vjezdová část pak navazuje na kolmou 

stěnu dvoupodlažní hmoty, která je oproti vnějšímu líci hmoty zapuštěna a 

rovněž obložena velkoformátovým deskovým obkladem. Navazující 

severovýchodní průčelí této hmoty je řešeno jako plná stěna bez okenních 

otvorů, z níž ve druhém podlaží vystupuje kubická hmota arkýře. Čelní stěna 

arkýře je řešena jako prosklená. Jihozápadní průčelí této hmoty je řešeno dvojicí 
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nad sebou umístěných svislých otvorů. Podélné severozápadní průčelí je pak 

opět řešeno od líce v obou podlažích zapuštěnou stěnou s okenními pásy. Po 

parapet oken ve 2.NP je umístěna stěna z děrovaného trapézového plechu, která 

vytváří optickou clonu před okny 1.NP. Jihozápadní průčelí nižší hmoty je 

motivem zapuštěného průčelí s clonou z děrovaného trapézového plechu řešeno 

rovněž, v místě nároží s jihovýchodním průčelím je pak prolomeno do objemu 

objektu, optická clona přes toto nároží plynule přechází a tento ze stran otevřený 

prostor ohraničuje. V jihovýchodním průčelí je umístěna otevřená nika na 

popelnice, která je na vnitřním líci obložena velkoformátovým deskovým 

obkladem. 

Vnitřní prostory objektu jsou osvětleny a přístupny kombinací sdružených 

pásových oken s jednotlivými svislými prvky oken a dveří, hlavní prostor garáže 

je prosvětlen dvojicí pásových světlíků.  

Z hlediska materiálového řešení jsou vnější plochy objektu provedeny z 

tenkovrstvých probarvených omítek, kdy obvodové plochy fasád a na ně přes 

hranu navazující plochy v zapuštěných částech jsou provedeny v šedé barvě, 

čelní plochy stěn v zapuštění a opláštění arkýře jsou pak provedeny v barvě 

oranžové. V zapuštěném prostoru vjezdu jsou na čelní stěně s garážovými vraty 

navrženy obklady z šedých velkoformátových kompaktních desek, jejichž 

vodorovné členění koresponduje s členěním garážových vrat. Navazující stěny 

dvoupodlažní hmoty, vsazené výplně boční stěny a šikmý podhled jsou pak 

kontrastně obloženy svisle kladenými kompaktními deskami barvy oranžové 

(odstín nejblíže RAL 2011). Prolomené vnější prostory jsou pak kryty 

pohledovou clonou provedenou ze svisle orientovaného děrovaného 

trapézového plechu stříbrné, popř. šedé barvy. Soklové části a podlaha v 

zapuštěných prostorách jsou provedeny z pohledového betonu a z 

velkoformátové betonové dlažby. Okna a dveře jsou řešena z hliníkových 

profilů antracitové barvy. V jihozápadním průčelí je ve francouzském okně 

druhého podlaží instalováno zábradlí z čirého bezpečnostního skla. Prosklená 

stěna v severovýchodním průčelí dvoupodlažní hmoty je rovněž kryta 

předsazenou deskou z bezpečnostního skla, která částečně vytváří akustickou 

bariéru směrem od silnice I/17. Garážová vrata jsou navržena jako sekční 
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průmyslová vrata s ocelovým křídlem šedé barvy. Klempířské prvky jsou 

navrženy z hliníkového plechu antracitové barvy. 

V interiéru objektu bude částečně zopakována barevnost použitá v 

exteriéru. Jedná se zejména o barevnost keramických obkladů, kdy v sociálních 

zařízeních bude použit obklad šedé barvy a v kuchyňských nikách obklad barvy 

oranžové. Keramické obklady stěn garáží budou provedeny v obkladu bílém. 

Schodišťové stěny a zábradelní zdivo budou obloženy velkoformátovým 

deskovým obkladem oranžové barvy. Podlahy a schodiště v objektu budou 

provedeny ve světle šedém odstínu. Veškeré vnitřní omítky jsou navrženy v 

barvě bílé. Vnitřní dveře jsou navrhovány jako plné dřevěné s povrchovou 

úpravou z bílého CPL laminátu do ostrohranných ocelových bílých zárubní, 

prosklené stěny s dveřmi do denní místnosti a do zádveří jsou navrženy z 

hliníkových profilů barvy antracitové, stejného odstínu budou prosklené 

hliníkové dveře ve skleněné příčce oddělující v druhém podlaží zasedací 

místnost od chodby a dispečinku. 

1.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt bude sloužit pro jednu posádku RV a dvě posádky RZP včetně 

garáže na sanitární vozidla třídy B a technického zázemí – tzn.: 6-8 osob na 

12hod/směnu. Zasedací místnost s dispečinkem bude sloužit pro cca 20 lidí při 

školení, dispečink je jako havarijní pro 4 osoby a je využíván pouze při 

technických problémech hlavního dispečinku v Pardubicích – nejedná se o 

trvalé pracovní místa. Při potřebě využít dispečink nebude možné využívat 

zasedací místnost. 

Maximální počet lidí v objektu je uvažován v počtu 30 lidí. 

Funkční  řešení  speciálních prostor  

Desinfekční místnost bude sloužit k očištění a desinfekci vybavení 

sanitárních vozidel. V místnosti přípravny bude prováděno rozdělování větších 

balení léků, stříkaček a obvazu na menší do batohů pro potřeby zasahujících 

zdravotníků. V objektu základny se nebude provádět sterilizace, materiály na 

sterilizaci jsou odváženy svozově nemocnicemi, nebo jsou používány 
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jednorázové pomůcky. Špinavé povlečení a textil ze skladu špinavého prádla se 

sváží do prádelny. V šatnách budou umístěny skříňky rozdělené na čisté a 

použité oblečení pro každého pracovníka na základně. Ve skladu kyslíkových 

láhví bude umístěno 10 ks 10l a 10 ks 2l lahví. 

Nejedná se o výrobní objekt. 

1.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

1.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Výjezdová základna bude provozována záchranou zdravotnickou službou 

Pardubického kraje (dále jen ZZS PAK). Provoz a užívání stavby bude stanoven 

bezpečnostním a provozním řádem ZZS PAK. Pracovníci (zaměstnanci) budou 

k užívání vlastní stavby a technologického zařízení stavby proškoleny. 

1.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Výjezdová základna 

Objekt je navržen jako částečně dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešený 

plochou střechou. Půdorys objektu je navržen do tvaru nesymetrického písmene 

T, kdy rozměry dvoupodlažní části jsou 12,26 x 24,16 m o výšce 7 m a rozměry 

jednopodlažní části jsou 18,13 x 23,6 m o výšce 4,85 m. Zastavěná plocha 

objektu je 732,21 m2. 
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Komunikace a zpevněné plochy  

Pro příjezd a přístup k objektu jsou navrženy zpevněné plochy dlážděné z 

betonové dlažby. Plocha zpevněných ploch pochozích je 37 m2, plocha 

zpevněných ploch pojezdných je 710 m2 včetně výjezdu/vjezdu. Zpevněná 

plocha je napojena na silnici I/17 a to výjezdem/vjezdem. Zpevněná plocha je 

navržena tak, aby při výjezdu/vjezdu vozidel mohla být tato plocha použita k 

otáčení vozidel. Na ploše je navrženo 15 parkovacích stání pro osobní 

automobily. V tomto případě není třeba řešit stání pro osobu se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Zpevněné plochy nebudou oploceny. To 

znamená, že na vjezdu/výjezdu nebude brána. 

P ř ipojovací  objekt  

V severovýchodní části pozemku bude proveden připojovací objekt pro 

ukončení přípojky elektro NN a plynovodní přípojky. V objektu bude umístěna 

pojistková skříň, elektroměrový rozvaděč a HUP. 

Kácení  d řevin  

V rámci stavebního pozemku budou odstraněny stávající dřeviny. Jedná se 

o odstranění (vč. pařezů) 12 ks listnatých dřevin a 773 m2 zapojeného porostu 

stromů částečně s podrostem keřů. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k 

ohrožení provozu na silnici a železnici, nebyly poškozeny stávající inženýrské 

sítě, technické prvky a sousedící ponechaná vegetace. 

Dle Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 

1.3.2017 (č.j. CR 083851/2016 OŽP/Mk) je povoleno kácení a nařízena 

náhradní výsadba 25 ks ovocných dřevin na pozemku p. č. 2435/34 v k. ú. 

Chrudim. Stromy budou vysazeny dle projektu Městský sad v Chrudimi (finální 

verze projektu k dispozici na podzim 2017). Přesné umístění stromů (výsadbový 

spon atd.) určí OOP.  
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Náhradní  výsadba 

Stromy listnaté ovocné ve tvaru vysokokmenu (odrůda dle specifikace v 

projektu Městský sad v Chrudimi) - výpěstek velikost min. 8-10, bal, 

vysokokmen (v případě ořešáku i špičák) nebo s možností zapěstování min. do 

této výšky. Po výsadbě budou stromy kotveny třemi kůly s pružnými úvazky. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Výjezdová základna 

Zdivo objektu je provedeno z broušených cihelných bloků na maltu pro 

tenké spáry nebo zdící pěnu pro broušené cihly. Základové konstrukce jsou 

provedeny jako plošné z betonových pasů a patek s nadzákladovým zdivem ze 

ztraceného bednění, mezi které jsou provedeny hutněné štěrkové násypy, na 

které jsou provedeny podkladní betony. Stropní konstrukce budou provedeny z 

ŽB předpjatých panelů a z ŽB monolitické desky. Zastřešení je provedeno 

jednoplášťovou plochou střechou se střešní krytinou z mechanicky kotvené 

PVC-P fólie. 

Komunikace a zpevněné plochy  

Konstrukce zpevněných ploch je navržena z betonové dlažby na hutněné 

souvrství ze štěrkodrti, směsi stmelené cementem a kladecí vrstvě. Konstrukce 

zpevněných ploch a komunikací bude upnuta do betonového obrubníku 

silničního, kladeného do betonového lože s boční opěrou z betonu. Obrubníky 

budou kladeny s převýšením 10 cm nad hranu komunikace. Při napojení na 

silnici I/17 budou obrubníky osazeny plynule do úrovně krytu silnice I/17. Na 

hraně vjezdu/výjezdu bude osazen nájezdový obrubník s převýšením nad kryt 

silnice o 2 cm. Před tímto obrubníkem bude položena dvojlinka z dlažebních 

kostek, která bude napojena na stávající dvojlinku. 

P ř ipojovací  objekt  

Objekt bude provedena jako zděná stavba z tvárnic ztraceného bednění o 

rozm. 2,65 x 0,5 x 1,47 m. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky příslušných 

norem a předpisů tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části nebo nedošlo k nepřípustnému 

přetvoření konstrukce. 

1.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

Technika prostředí staveb 

Zař ízení  ZTI  

Vnitřní vodovod bude napojen na nově vybudovanou vodovodní přípojku, 

která bude ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou v objektu (místnost 

1.27). Vodoměrná sestava DN 25, Qn = 2,5 m3/hod. osazenou 0,5 m nad 

podlahou. Rozvod potrubí po objektu je navržen z plastu PPR. Potrubí bude 

vedeno v podlaze, případně bude zasekáno do stěn. Trubka se studenou vodou 

bude tlakové řady PN 10 a bude vedena v návlekové tepelné izolaci tl. 5 mm. 

Potrubí s teplou vodou a cirkulace jsou navrženy tlakové řady PN 16 a budou 

vedeny v návlekové tepelné izolaci tl. 20 mm. Jako hlavní zdroj ohřevu teplé 

vody bude tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu při teplotním spádu -13/65 

°C 49,72 kW, na který bude napojen nepřímotopný ohřívač teplé vody o objemu 

400 l – dodávka ÚT. 

V objektu je navržen požární vodovod, požární vodovod bude vedena v 

nehořlavém potrubí z pozinkované oceli. Na vodovodní potrubí bude napojena 

v místnosti údržby (1.27) přes zpětný ventil, aby nedocházelo ke kontaminaci 

pitné vody ze slepé větve potrubí. Potrubí bude vedeno v podlaze k hydrantu 

osazenému v chodbě (1.02). V objektu bude osazen hydrant D 25 s tvarově 

stálou hadicí délky 30 m. Osazen bude 1,3 m nad podlahou (spodní hrana 

hydrantu). 
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Splaškové odpadní vody z objektu budou gravitačně svedeny před objekt, 

kde budou napojeny na novou přípojku splaškové kanalizace – samostatný 

objekt. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů i stoupačky jsou navrženy 

z PP Ø 40 – 110 mm spojovaného na hrdla s těsnícími kroužky – HT systém. 

Vybrané stoupačky budou vyvedeny min. 0,5 m nad střechu a zakončeny 

ventilační hlavicí. Ležaté svody jsou navrženy z plastového odpadního potrubí 

PVC-U – KG systém Ø 110 – 160 mm. Zařizovací předměty jsou navrženy 

standardní, před jejich instalací musí dojít k jejich schválení investorem stavby. 

Před uvedením kanalizace do provozu proveden montážní firma technickou 

prohlídku a zkoušku vodotěsnosti svodného potrubí. 

Dešťové vody ze střech budou svedeny do podzemního vsaku, dešťové 

vody ze zpevněných ploch a mytí aut budou svedeny do odlučovače ropných 

látek a dále do podzemního vsaku. Ležaté svody jsou navrženy z plastového 

odpadního potrubí PVC-U – KG systém Ø 110 – 200 mm pevnostní třídy SN 8. 

Část potrubí od uličních vpustí UV1 a UV2 je z důvodů zmenšeného krytí 

navržena z potrubí Ultra-RIB 2 Ø 170 x 3,5 mm pevnostní třídy SN 16.  Na 

hlavním kanalizačním řadu jsou navrženy kruhové šachty z betonových skruží 

Ø 1000 mm. Skruže musí odpovídat ČSN 72 3121. V areálu jsou navrženy 

uliční dešťové vpusti, které jsou navrženy betonové Ø 425 mm s košem na 

splaveniny.  

Odlučovač ropných látek je navržen pro zachycení lehkých kapalin, např. 

drobné olejové úkapy z vozidel apod. Navržen je gravitačně koalescenční 

odlučovač lehkých kapalin s usazovacím prostorem pro střední množství kalu, 

plast-betonová konstrukce nádrže, kdy je nádrž vytvořena dvouplášťovým 

plastovým skeletem opatřeného armovací výztuží v meziprostoru 

dvouplášťového skeletu, který je v místě instalace vyplněn betonem, třída 

nosnosti D400. Odlučovač lehkých kapalin musí zaručovat max. přípustný 

obsah lehkých kapalin na výstupu do 0,5 mg/l. 

Vsakovací objekt je navržen dle hydrogeologického posudku ze dne 8. 12. 

2016, který zpracovala firma Vodní zdroje Chrudim s.r.o. Veškeré dešťové 

vody ze zpevněných ploch a střech budou zasakovány na pozemku investora. 
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Navrženy jsou 2 vsakovací bloky každý o ploše dna 6 m2 a retenčním objemu 

19,2 m3. Vsakovací bloky jsou zvoleny kvůli objemu retence, kde u bloků je 98 

% retenční objem, kdežto u štěrku cca 20 %. 

Zař ízení  pro vytápění  

Jako primární zdroj tepla je navrženo tepelné čerpadlo typu vzduch-voda v 

provedení split o výkonu čerpadla 49,72 kW a COP 3,7 při A2/W35. Čerpadlo 

má jednu vnitřní a dvě venkovní jednotky. Vnitřní jednotka bude umístěna ve 

druhém patře v technické místnosti. Venkovní jednotky budou umístěny na 

střeše nižší části budovy. V technické místnosti bude dále umístěn 

nepřímotopný zásobník TV o objemu 400 l, vytápěný přes přepínací ventily 

tepelným čerpadlem. Pro okruh vytápění bude v technické místnosti instalována 

akumulační nádrž o objemu 200 l.  

Otopná soustava bude teplovodní dvoutrubková uzavřená s nuceným 

oběhem teplé vody. Otopné větve budou členěny po jednotlivých místnostech. 

Převážně jsou navržena desková otopná tělesa. Na každém tělese bude osazen 

od výrobce regulační termostatický ventil s možností nastavení a odvzdušňovací 

ventil. V koupelnách jsou navrženy nerezové topné žebříky se středovým 

připojením. Na všech topných tělesech budou osazeny termostatické hlavice.  

V podlaze garáží bude umístěno podlahové vytápění. Zhotoveno bude z 

plastového potrubí AL/PE-X bez tepelné izolace. Potrubí bude k tepelné izolaci 

podlahy uchyceno dvojitým háčkem. Teplota bude regulována RTL ventilem. 

Osazen bude na zpětném potrubí.  

Po provedené montáži vytápění soustavy a zařízení, před zakrytím potrubí 

budou provedeny zkoušky dle ČSN 06 0310 kap. 8. Všechny zkoušky budou 

provedeny za účasti investora případně jím pověřeného zástupce. O zkouškách 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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Zař ízení  vzduchotechniky 

Vzduchotechnické zařízení řeší větrání nového objektu výjezdové 

základny. Jedná se o větrání garáží a odvětrání hygienických zázemí včetně 

skladů a podružných prostorů. 

Systém větrání v garáží je navržen jako mírně podtlakový. Rekuperační 

větrací jednotky budou umístěny na střeše objektu, v prostoru nad sklady. 

Součást sestavy jednotek jsou teplovzdušné plynové ohřívače, které budou 

využívány pouze v zimním období při otevření garážových vrat. 

Odpočívárny a kanceláře jsou větrány nuceně pomocí rekuperační 

podstropní větrací jednotky, jednotka pro vnitřní instalaci s protiproudým 

rekuperačním výměníkem. Základní režim bude provozování objektu na 0,3 

násobnou trvalou výměnu vzduchu, typickou minimální výměnu pro bytové 

objekty s trvalým pobytem osob. V případě potřeby bude zvýšena intenzita 

větrání na nárazové větrání. 

V místnostech sociálního zařízení, dezinfekční místnosti, skladech, úklidu 

a prádelny bude instalován podtlakový systém větrání. Odvod vzduchu bude 

zajišťován odtahovými ventilátory o výkonu 50 až 150 m3/h. Přívod vzduchu 

bude přes mřížky ve dveřích z okolních místností. Na fasádě budou osazeny 

fasádní protidešťové žaluzie. 

Zař ízení  s i lnoproudé elektrotechniky 

Přívod měřené elektrické energie bude proveden z elektroměrového 

rozvaděče do rozvaděče R1 v 1.np objektu. Rozvaděč bude v provedení plastové 

popř. oceloplechové rozvodnice zapuštěné do zdi. 

V rámci vnitřní elektroinstalace budou provedeny nové světelné a 

zásuvkové okruhy. Umělé osvětlení místností bude provedeno dle normových 

požadavků. Dále bude provedeno připojení zařízení pro vytápění prostor a 

ohřevu vody (tepelné čerpadlo), zařízení vzduchotechniky a chlazení. 

Bude provedena ochrana před bleskem dle souboru norem ČSN EN 62305 

ed.2 vnějším systémem ochrany před bleskem (LPS). Třída LPS – III. 
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Konstrukce vnějšího LPS – neizolovaný, navržen metodou ochranného úhlu. 

Bude zřízena hromosvodová soustava. Na střeše objektu bude zřízena jímací 

soustava tvořená jímacím vedení doplněným pomocným oddálenými jímači, 

napojená přes svody na strojený obvodový zemnič. 

Uzemnění bude provedeno zemnícím páskem uloženým na dně výkopu pro 

základy objektu a vyvedeno pro připojení svodů a bude provedeno připojení 

svorkovnice ochranného pospojování (SOP) umístěné v přízemí objektu. 

Zař ízení  pro ochlazování  

V objektu je navržen multi-splitový systém chlazení. Chladící jednotky 

budou umístěny na střeše.  

Pro jednotlivé místnosti budou použity venkovní jednotky o výkonu 1,4 - 

11 kW, EER 3,41 – 3,61 a akustickém výkonu 64 – 66 dB(A). Jako chladivo 

bude použito R410A. Vnitřní jednotky budou o výkonu 0,8 - 10,5 kW. Potrubí 

mezi jednotkami je měděné spojované pájením natvrdo opatřené kaučukovou 

tepelnou izolací min. tl. 19 mm, podél trasy potrubí bude veden komunikační 

vodič CYKY 5 x 1,5 mm. Tepelná izolace ve venkovním prostředí bude odolná 

vůči UV záření tl. 32 mm. Odbočky na potrubí kapaliny budou provedeny 

klasickými T-kusy, odbočky na plynovém potrubí budou provedeny Y-

spojkami. Tlaková zkouška vedení chladiva bude provedena dle ČSN EN 

12178. Systém bude uveden do provozu příslušným servisním technikem. 

Zař ízení  elektronických komunikací  

Bude proveden vnitřní rozvod strukturované kabeláže. Bude osazen datový 

rozvaděč (RACK). Přívod sdělovacího vedení bude proveden ze skříňky MIS 

umístěné na venkovní stěně objektu. Rozvody k jednotlivým zásuvkám bude 

provedena kabely UTP cat.6E v plastových chráničkách pod omítkou. 

Dále bude do příslušných místností proveden rozvod televizního a 

radiového signálu. Na střeše objektu bude instalovaný stožár pro upevnění 

anténního systému. Přes datový rozvaděč bude proveden rozvod signálu do 

účastnických zásuvek koaxiálními kabely v plastových chráničkách pod 

omítkou. 
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Přípojky sítí technické infrastruktury 

P ř ípojka kanal izace  

Přípojka splaškové kanalizace je navržena z plastového odpadního potrubí 

PVC – U Ø 160 x 4,7 mm SN 8. Napojení na stávající betonovou kanalizaci o 

Ø 500 mm bude provedeno navrtávacím sedlovým kusem Ø 160/500 mm. 

Napojení bude provedeno do horní poloviny potrubí, nové potrubí nesmí do 

stávajícího potrubí zasahovat více než 30 mm. Potrubí pod veřejnou komunikací 

bude vedeno protlakem. Přesný postup určí realizační firma dle použité 

technologie. V místech startovací jámy protlaku bude vyhloubena dostatečně 

velká jáma dle velikosti protláčecího stroje. Předpokládaný půdorysný rozměr 

je 1,5 x 3 m do hloubky cca 2,5 m pod UT. Potrubí pod komunikací bude vedeno 

v ocelové chráničce DN 250 mm délky 13,5 m. 

Napojení na vnitřní kanalizaci bude realizováno přes novou kanalizační 

šachtu Ø 1000 mm a vstupním pojezdným litinovým poklopem Ø 600 mm tř. 

zatížení D400. 

Před odevzdáním a převzetím musí být provedena zkouška těsnosti. 

Celková délka přípojky bude 37,5 m.  

Vodovodní  p ř ípojka 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající litinový vodovodní řad Ø 

300 mm. Přípojka bude provedena bočním navrtávacím pasem DN 300/50 mm 

určeným správcem vodovodu, na přípojce bude vysazeno zemní šoupě DN 50 s 

přechodem na plastové potrubí PE Ø 63 s litinovým poklopem a teleskopickou 

zemní soupravou. Vodovodní přípojka bud provedena z potrubí PE100 Ø 63 x 

5.8 mm SDR11. Provedena bude z jednoho kusu. Potrubí bude vedeno v 

minimálně 0,3% spádu směrem k vodovodnímu řádu. Na vstupu do objektu 

bude přípojka zavedena do ochranné trubky Ø 90 x 5,2 mm a ukončena 

vodoměrnou sestavou v objektu. 

Tlakové zkoušky budou provedeny po montáži potrubí a před jeho 

zazděním. Zkoušky se účastní kromě montážní firmy i investor nebo jeho 

pověřený zástupce. Po úspěšné hlavní tlakové zkoušce bude proveden zápis do 
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stavebního deníku, zpracován Zkušební protokol (zpracuje montážní firma) a 

vodovod předán investorovi. Celková délka vodovodní přípojky bude 13,65 m. 

Areálové rozvody elektro 

Připojení na distribuční soustavu NN ČEZ Distribuce a.s. bude z pojistkové 

skříně (ČEZ Distribuce a.s. zpracuje vlastní dokumentaci pro povolení stavby) 

do elektroměrového rozvaděče (RE) umístěného v připojovacím objektu vedle 

pojistkové skříně v zelené ploše u parkoviště. 

V elektroměrovém rozvaděči bude osazeno měření spotřeby el. energie 

provozu a měření potřeby energie tepelného čerpadla, spínač HDO, hlavní 

jističe před elektroměry, jistič sazby HDO. 

Z elektroměrového rozvaděče budou provedeny přívody jednak do 

rozvaděče R1 a dále provedeno připojení tepelného čerpadla napájecími a 

ovládacími kabely CYKY příslušných dimenzí. Délka kabelů 63 m. 

Pro signalizaci výjezdu záchranných vozidel budou po obou stranách 

komunikace osazena výstražná svítidla. Napojení signalizace bude provedeno 

samostatným vývodem CYKY z rozvaděče R1. Umístění bude provedeno na 

samostatném ocelovém stožáru. Vnější světelné signalizace budou spínány a 

ovládány přes nastavitelné časové relé v rozvaděči R1. Povel k sepnutí relé bude 

dán dálkově ovládaným spínačem, který bude umístěn v prostoru garáže. Délka 

kabelů 75 m. 

Osvětlení parkoviště bude provedeno výbojkovými svítidly SHC 50 W. 

Svítidla budou osazena na bezpaticových, žárově zinkovaných stožárech 6 m. 

Napojení svítidel bude kabelem CYKY-J z rozvaděče R1. Spínání svítidla bude 

provedeno pomocí soumrakového spínače v rozvaděči R1. Délka kabelů 80 m. 

P řeložka plynovodu STL 

Stávající plynovod DN 150 distribuuje zemní plyn k polovině odběratelů 

napojených na STL plynovod v Chrudimi a dvěma odběratelů v kategorii SO tj. 

Bramac a Evona. Z tohoto důvodu je nutné zhotovení provizorního obtoku.  
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Realizaci akce je možné provést pouze mimo topné období o víkendu. Dobu 

realizace je nutno naplánovat s minimálně měsíčním předstihem a projednat s 

dotčenými firmami, tj. Bramac a Evona. 

Trasa přeložky plynovodu byla volena tak, aby se vyhnula vzrostlé zeleni, 

novému objektu ZZS Chrudim PAK a ostatním sítím. Stávající vedení je 

ocelové DN 150, předpokládaná hloubka uložení je 1 m pod stávajícím terénem. 

Napojení na stávající plynovod bude provedeno dle zvyklostí plynáren s 

krátkodobým přerušením dodávky plynu. Montážní firma připraví obtokové 

potrubí. Následně bude na každém konci navařen na stávající potrubí navrtávací 

T-kus. Na T-kusy bude napojeno potrubí dočasného obtoku. Navrtávka 

stávajícího potrubí bude provedena bez přerušení dodávky plynu zařízením. 

Balóny na vnitřní části přeložky zůstanou ponechány, za nimi bude na stávající 

potrubí napojen přechod na plastové PE potrubí, které bude zavíčkováno. Po 

provedení přeložky a úspěšné tlakové zkoušce budou vnitřní balonovací 

tvarovky opět zabalonovány, víčko odříznuto a napojena nová přeložka, obtok 

bude odpojen, navrtávky zavařeny. Celková délka přeložky plynovodního 

potrubí STL bude 30 m. 

P řeložka kabelu ČD – telemat ika 

Bude provedeno vykopání a přeložení kabelů DK (3 x V1,2+12DM0,9) a 

TK (10 x N0,8 TCEKEZE) ČD Telematika a.s. Současně budou provedeny dva 

výkopy, jeden pro odhalení stávající trasy kabelů a jeden v místě nového 

uložení. Stávající kabely budou přerušeny a přesunuty do výkopu nové trasy, 

chybějící část trasy bude nově naspojkována. Výkopy budou zasypány a v nové 

trase budou provedeny požadované bezpečnostní prvky k ochraně trasy kabelů 

dle požadavku správce. Před zásypem nové trasy bude přizván zástupce ČD – 

telematika. 

  



 

25 
 

P ř ípojka plynu a areálové rozvody 

STL přípojka bude napojena na stávající STL plynovod ocel DN150, který 

je veden přes stavební pozemek. STL přípojka bude ukončena v připojovacím 

objektu, který bude sloužit jako hlavní uzávěr plynu. Přípojka bude položena ve 

sklonu terénu a v celé délce bude spojována elektrotvarovkami. Vedena bude 

1,0 m pod stávajícím terénem.  

Napojení na stávající plynovod bude provedeno dle zvyklostí plynáren bez 

přerušením dodávky plynu. Na stávající plynovod bude navrtávkou osazen T-

kus. Napojení se smí provést až po úspěšné tlakové zkoušce nového plynovodu. 

Celková délka STL přípojky činí 4,5 m včetně svislé části.  

Areálový rozvod plynu bude veden z plynoměrného pilíře do objektu 

plastovým potrubím PE100 Ø 50 x 4,6 mm SDR 11 vedeným 1,0 m pod 

upraveným terénem, 1 m před objektem bude potrubí zaměněno za opláštěný 

PE. 

V místě křížení s kanalizací a vodovodem bude potrubí vedeno v ochranné 

trubce PE Ø 90 mm. 

U objektu bude plynovod veden v ocelovém potrubí DN 32 podél fasády 

na konzolách. Následně projde v chráničce konstrukcí střechy a dále povede ve 

venkovním prostředí podél stěny těsně nad střechou k jednotlivým plynovým 

ohřívačům.  

Vrchní vedení bude provedeno z ocelového potrubí tř. 11 353 se zaručenou 

svařitelností, spojováno bude svařováním. 

Na potrubí budou napojeny dva plynové ohřívače o výkonu 22 kW a 15 

kW. Jmenovitá spotřeba zemního plynu je u většího spotřebiče 2,53 m3/hod, u 

menšího 1,72 m3/hod. 

Před každým plynovým spotřebičem bude uzavírací kulový kohout DN 15 

a dopojení pomocí plynové hadice délky 1 m. 

Při průchodu střešní konstrukcí musí být potrubí vedeno v chráničce. Po 

montáži a tlakové zkoušce bude potrubí natřeno žlutou barvou. 
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Všechny použité armatury musí mít atest pro zemní plyn. Plynovod bude 

zkoušen dle ČSN EN 1775 a TPG 704 01. 

1.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Řeší samostatná dokumentace požárně bezpečnostního řešení, která není 

obsahem této bakalářské práce. 

1.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt je navržen jako budova s průměrnou vnitřní návrhovou teplotou 20 

°C. Objekt tedy musí splňovat požadavky na úsporu energie a ochranu tepla dle 

platné legislativy. Jednotlivé konstrukce obálky budovy musí splňovat 

minimálně požadované hodnoty součinitele prostupu tepla a zároveň musí být 

splněna požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálkou 

budovy dle ČSN 73 0540. 

b) Energetická náročnost stavby 

Navrhovaný objekt je dle PENB zařazen do kategorie B – Velmi úsporná 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V rámci stavby je navrženo vytápění objektu výjezdové základny pomocí 

tepelného čerpadla vzduch – voda. Tepelný výkon pro A2/W35 (EN 14511) = 

49,72 kW. Tento zdroj zajišťuje vytápění a ohřev TUV pro celý objekt. 
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1.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Vzhledem k využití objektu nejsou zvláštní požadavky na oslunění 

místností. Oslunění denní místnosti je zajištěno prosklením, s orientací na sever. 

Okna z odpočíváren jsou situovány na východ. Ostatní prostory jsou bez 

požadavků na denní osvětlení. Umělé osvětlení je v objektu navrženo dle 

charakteru jednotlivých místnosti, které dostatečně postačuje na dané využití. 

Všechny pobytové místnosti budou větrány přirozeně okny, odpočívárny a 

kanceláře budou zároveň odvětrány rekuperační vzduchotechnickou jednotkou. 

Ostatní místnosti (toalety, technická místnost, sklady a přípravny) budou 

větrány podtlakovým systémem pomocí lokálních ventilátorů vč. mřížek ve 

dveřích popřípadě ve stěnách, aby bylo zajištěno proudění vzduchu ve všech 

místnostech objektu. Jednotlivé garáže budou odvětrány rekuperační 

vzduchotechnickou jednotkou s teplovodními ohřívači. Větrání v garážích bude 

řešeno mírně podtlakově. 

Vytápění objektu výjezdové základny je zajištěno otopnými tělesy s 

teplovodními rozvody se zdrojem tepla tepelným čerpadlem vzduch/voda. 

Otopná tělesa budou osazena vestavěným ventilem. Všechny pobytové 

místnosti budou vytápěny na min. na 20 °C. Garáže jsou vytápěny pomocí 

otopných těles, podlahovým topením a vzduchotechnickými jednotkami. Při 

běžném provozu budou VZT jednotky zapnuté na minimální výkon, pouze v 

zimním období při otevření garážových vrat poběží ventilátory na plný výkon 

včetně plynového dohřevu vzduchu. 

Po objektu budou provedeny rozvody studené a teplé užitkové vody pomocí 

PPR potrubí k jednotlivým výtokovým armaturám. TUV bude zajištěna 

centrálním nepřímoohřevným zásobníkovým ohřívačem o objemu 400 l. Objekt 

je napojen novou přípojkou na veřejné rozvody vody. Odvod splaškových vod 

bude zajištěn potrubím z PVC, pomocí stoupaček a ležatých rozvodů. Splaškové 

vody jsou odvedeny do veřejné splaškové kanalizace. 
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Vhledem k charakteru využití objektu jako výjezdová základna s 

nepřetržitým provozem (dvě směny po 12 hodinách), budou v objektu 

provedeny klidové prostory pro možnost odpočinku a uklidnění. Dále zde budou 

zřízeny speciální prostory pro uložení různých léků, obvazů, kyslíkových bomb 

apod. a prostory pro možnost dezinfekce materiálů. 

Garáže budou přizpůsobeny pro možnost bezproblémového umytí vozidel 

ZZS PAK.  

Objekt, vzhledem k jeho využití nemá zvláštní požadavky na komunální 

prostředí. 

Předsazená plechová stěna je řešena z děrovaného trapézového plechu s 

kulatými otvory průměru cca 4 mm na ocelové rámové konstrukci z profilů 

jäckl. Tato stěna slouží jako optická clona proti náhodným pohledům z 

venkovního prostoru - zejména ze zpevněné plochy před vjezdy do sousední 

budovy garáží. Tento prvek, vzhledem k husté perforaci, nemá zásadní vliv na 

denní osvětlení prostor a vizuálně neomezuje kontakt s venkovním prostorem. 

1.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Měřením z října 2016 bylo prokázáno, že se jedná o stavební pozemek s 

nízkým radonovým indexem. Na pozemku s nízkým radonovým indexem 

norma ČSN 73 0601 pokládá za dostatečné protiradonové opatření provedení 

všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Měření bludných proudů nebylo provedeno. Bylo přijmuto základní 

opatření k ochraně před bludnými proudy – zemnící pásek. 

  



 

29 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt je zatížen vibracemi silniční a železniční dopravy. Jejich účinky jsou 

minimalizovány vhodným způsobem založení celého objektu. 

d) Ochrana před hlukem 

V okolí navrhované stavby se nachází zdroje vytvářející hluk (silniční 

doprava na komunikaci I/17 a železniční doprava na trati č. 238 Pardubice – 

Havlíčkův Brod). V rámci projektu byla zpracována hluková studie posuzující 

hluk z dopravy, jejichž závěrem je, že hygienické limity hluku v chráněném 

vnitřním prostoru plánované stavby dle NV č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, budou pro všechny vnitřní prostory plánované novostavby dodrženy 

za předpokladu splnění požadavku na vzduchovou neprůzvučnost obvodového 

pláště objektu. Chráněné vnitřní prostory objektu jsou větrány nuceně. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření – nenachází se 

v záplavové oblasti. 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Stavba nemá požadavky na ostatní účinky – nenachází v poddolovaném 

území ani v území s výskytem metanu. 

1.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovacím místem elektrické energie bude pojistková skříň, která bude 

provedena na hranici pozemku. Provedení pojistkové skříně a její napojení na 

elektrickou síť, zajistí ČEZ Distribuce a.s., na základě žádosti a smlouvy o 

připojení. 

Napojovacím místem pro zásobování pitnou vodou je veřejný vodovodní 

řád ve správě Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Stávající řád prochází přes 

stavební pozemek v prostoru navrhovaného parkoviště. 
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Napojovacím místem pro splaškovou kanalizaci je veřejný kanalizační řád 

ve správě Vodárenská společnost Chrudim, a.s., který se nachází na pozemku 

p.č. 1798/5 na ulici Dr. Milady Horákové. 

Sdělovací kabel se nachází na pozemku p. č. 2817/1 a je v majetku Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., z tohoto místa provede majitel sítě napojení 

na nově navrhovanou stavbu. Napojení bude ukončeno na obvodové stěně 

objektu. Celou trasu zajistí Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Bude provedena přeložka plynovodního potrubí STL, které prochází přes 

navrhovanou stavbu. Provozovatel distribuční soustavy GasNet, s.r.o. 

Bude provedena přeložka kabelu ve správě ČD-telematika a.s., který 

prochází přes navrhovanou stavbu. 

Bude provedena přeložka podzemního vedení elektro VN. Přeložku 

provede ČEZ Distribuce a.s., na základě žádosti o přeložení kabelu. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Zásobování  elektr ickou energi í  

Stavební pozemek bude napojen na distribuční síť elektrické energie 

kabelovou podzemní přípojkou z hladiny NN, která je ukončena ve zděném 

pilíři na hranici pozemku. Provedení zajistí majitel sítě (ČEZ) vlastní 

dokumentací pro stavební povolení a na základě žádosti o připojení. 

Celková bi lance elektr ické energie:  

Pi – instalovaný příkon elektrických zařízení 

Tepelné čerpadlo   26,5 kW 

Vzduchotechnika, chlazení  39,2 kW 

Osvětlení      8,8 kW 

Ostatní spotřebiče   15,0 kW 
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Ps – vypočtený předpokládaný soudobý příkon elektrických zařízení 

Tepelné čerpadlo   26,5 kW 

Ostatní elektrospotřebiče  50,4 kW 

 

Měření pro objekt bude přímé třífázové přes měřící transformátory. Hlavní 

jistič před elektroměrem 63B/3. 

Měření pro tepelné čerpadlo bude přímé třífázové. Hlavní jistič před 

elektroměrem 63B/3 + sazba HDO. 

Z elektroměrového rozvaděče budou provedeny přívody jednak do 

rozvaděče R1 a dále provedeno připojení tepelného čerpadla napájecími a 

ovládacími kabely CYKY příslušných dimenzí v délce 63 m. 

Zásobování  vodou 

Zásobování domu pitnou vodou bude řešeno novou vodovodní přípojkou z 

veřejného řádu. 

Specifická potřeba vody dle vyhl. 120/2011 Sb.  

20 m3/osobu a rok, tj. pro 16 osob 320 m3/rok, 26,7 m3/měsíc, 0,877 m3/den. 

Pro dům bude provedena nová vodovodní přípojka z veřejného řadu města. 

Dimenze veřejného vodovodu v místě napojení je litina DN 300, přípojka bude 

provedena z potrubí PE DN 100 v celkové délce 13,65 m a bude ukončena 

vodoměrnou sestavou v objektu. 

Kanal izace splašková 

Pro dům bude provedena nová přípojka splaškové kanalizace z veřejného 

řádu města. 

Množství splaškových vod je totožné s výpočtem potřeby vody. Výpočtem 

pro max. 16 zaměstnanců vyšlo množství splaškových vod max. 876,7 l/den. 
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Pro likvidaci splaškových odpadních vod bude provedena nová kanalizační 

přípojka z veřejného řadu města. Veřejná kanalizace v místě napojení je 

betonová DN 500, přípojka bude provedena z potrubí PVC DN 160 v délce 37,5 

m. 

Kanal izace dešťová 

Veškeré dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou zasakovány na 

pozemku p.č. 1798/47.  Dešťová voda ze zpevněných ploch a z garáží bude 

svedena kanalizačním potrubím PVC do odlučovače ropných látek a dále do 

podzemního vsaku, dešťové vody ze střech budou svedeny stejným potrubím 

přímo do podzemního vsaku. Délka od nejvzdálenější uliční vpusti k 

vsakovacímu objektu je 61 m. 

P ř ípojka s í tě  e lektronických komunikací  

Pro objekt bude provedeno připojení k telekomunikační síti společnosti 

Česká telekomunikační infrastruktura. Provedení zajistí majitel sítě (CETIN). 

1.4. Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Zpevněná plocha před objektem je napojena na silnici I/17 a to 

výjezdem/vjezdem šířky 8,00 m. Na silnici je vjezd/výjezd napojen poloměry 

obrub R = 2,00 m. Zpevněná plocha je navržena tak, aby při výjezdu /vjezdu 

vozidel mohla být tato plocha použita k otáčení vozidel. Na ploše je navrženo 

15 parkovacích stání pro osobní automobily. 

V tomto případě není třeba řešit stání pro osobu se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen na silnici I. třídy č. 17 pomocí nově zřízeného 

vjezdu/výjezdu. 
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c) Doprava v klidu 

Na ploše zpevněných ploch kolem objektu je navrženo 15 parkovacích stání 

pro osobní automobily. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Přístup osob do objektu je umožněn po zpevněných plochách navazující na 

ulici Dr. Milady Horákové. 

1.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavby bude kolem objektu provedeno urovnání terénu, aby 

byl zajištěn odvod povrchových vod od budovy a zpevněných ploch. Kolem 

části objektu bude proveden kačírek. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku budou plochy dotčené terénními úpravami zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 

Stavba neřeší biotechnická opatření. 

1.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým provozem nijak neznečišťuje ovzduší. Odpadní vody jsou 

odvedeny do splaškové kanalizace a půda v okolí objektu není nijak 

degradována. Dešťové vody jsou svedeny do vsakovacího objektu. 

Okolní stavby a pozemky budou nově ovlivněny hlukem z provozu 

navrhovaného objektu (hluk ze stacionárních zdrojů hluku, hluk z dopravy v 

areálu a hluk z parkoviště). Tyto zdroje hluku nepřekračují hygienické limity v 

nejbližších chráněných venkovních prostorách staveb v denní ani noční době 

dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
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hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. To bylo prokázáno hlukovou 

studií při zpracování PD. Jednotlivé konstrukce jsou navrženy dle požadavků 

této hlukové studie. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině apod. 

Navrhovaná stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině 

na okolní faunu. V okolí stavby se nenachází žádní chránění živočichové. 

V rámci stavby bude na pozemku p. č. 1798/47 odstraněna stávající zeleň 

v rozsahu nezbytně nutném pro novostavbu výjezdové základny a nových 

zpevněných ploch. Jedná se celkem o 11 ks listnatých stromů, kdy 8 ks jsou s 

obvodem kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad terénem) a 

stávající izolační porost přilehlé železnice ze stejnověkkých smrků z 1/3 plochy 

bez keřového patra, 2/3 plochy s keřovým patrem (nálet výška do 3 m).  

V rámci stavby dojde k pokácení tří vzrostlých stromu (líp) kolem prostoru 

výjezdu na silnici I. třídy.  

MěÚ Chrudim - odbor životního prostředí vydal souhlas s kácením, 

zároveň nařídil náhradní výsadbu na pozemku města p. č. 2435/34 v k.ú. 

Chrudim. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu těchto chráněných území. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí 

Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení EIA (Environmental Impact 

Assessment). 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Touto stavbou vznikají pouze ochranná pásma nově zřízených podzemních 

sítí technické infrastruktury. Konkrétně na pozemcích p. č. 2817/1, 1798/5, 

3098/3, 1798/47. 

1.7. Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k 

ochraně obyvatelstva. 

1.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Z hlediska spotřeb se 

nebude jednat o velká množství, kvůli kterým by bylo nutné zřizovat zvláštní 

přípojky. 

Voda na staveniště bude v případě potřeby dovážena v cisternách, zásobník 

vody bude umístěn na pozemku stavby. Po provedení nové vodovodní přípojky 

ukončené vodoměrnou sestavou bude voda pro zařízení staveniště odebírána z 

tohoto místa. 

Napojení staveniště na zdroj elektřiny bude z nové přípojky, kterou provede 

provozovatel distribuční soustavy (dále jen PDS). Dle technických podmínek k 

připojení PDS ukončí přípojku v pojistkové skříni na hranici pozemku ve 

zděném pilíři. Na pojistkovou skříň bude napojen staveništní rozvaděč s 

měřením, jehož povolení si zhotovitel zajistí u PDS. Pokud do zahájení stavby 

nebude přípojka ze strany PDS provedena, bude elektrická energie pro stavbu 

zajištěna pomocí dieselagregátů popřípadě po dohodě provedením napojení z 

některého z okolních objektů. 
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b) Odvodnění staveniště 

Po dobu výstavby bude realizováno odvodnění příjezdové cesty tak, aby 

nedocházelo k znečišťování silnice I. třídy č. 17. Staveništní komunikace budou 

zpevněné a provedené tak, aby se na nich netvořily kaluže. Podrobnější 

informace viz Technická zpráva zařízení staveniště. 

Při výkopových prací bude zajištěno odvodnění dna stavební jámy pomocí 

vyspádování terénu do obvodové rýhy. Pomocí rýh bude přebytečná voda 

odvedena do vyhloubené jímky, odkud bude v případě potřeby vyčerpána mimo 

stavební jámu. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude v severovýchodní části pomocí dočasného zpevněného 

výjezdu/vjezdu napojeno na silnici I. třídy č. 17. Pří zřízení dočasného sjezdu 

musí stavebník požádat ŘSD ČR o souhlas se zřízením dočasného sjezdu dle 

zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Napojení staveniště na techn. infrastrukturu je popsáno v části a) této 

zprávy. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

V průběhu stavby budou vznikat v jisté míře negativní vlivy na okolí, 

především co se týče hluku a zvýšené prašnosti ze stavební činnosti. S ohledem 

na charakter blízkých objektů pro bydlení bude stavební činnost prováděna 

pouze v denních hodinách. Budou dodrženy požadavky nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Bude zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku a 

technologie výstavby. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními a 

technologickými postupy. Podrobněji popsáno v technické zprávě zařízení 

staveniště. 
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Na silnici I. třídy č. 17 může být částečně omezen provoz z důvodu 

vykládky materiálů. Stavebník je povinen si zajistit povolení všech dotčených 

orgánů k možnému omezení provozu na komunikaci. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště bude po obvodu oploceno tak, aby nedošlo ke vstupu 

nepovolaných osob. Podrobnější informace viz Technická zpráva zařízení 

staveniště. 

Celý prostor staveniště bude dále zajištěn proti vniknutí uzamčením, a to 

mimo pracovní dobu na staveništi. 

V rámci samotné výstavby bude odstraněna stávající zeleň – což je popsáno 

v části 1.1. j) této zprávy – Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude svým maximálním záborem po celou dobu stavby 

limitováno hranicemi pozemků dotčených umístěním a prováděním stavby. 

Seznam pozemků je vypsán v technické zprávě zařízení staveniště. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Bezbariérové obchozí trasy nejsou v rámci ZOV řešeny. 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Během výstavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – 

především zbytky stavebních materiálů, jejich obaly a stavební suť. 

Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování 

nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto 

činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle 

potřeby odvážen zhotovitelem do spalovny. Odpady nespalitelné budou 

shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku 

odpadů. 

Při likvidaci odpadů v rámci stavby bude postupováno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku v obci Tuněchody. Pro terénní 

úpravy po dokončení stavby bude dovezena zemina nová. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – různá 

stavební suť, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot 

(papír, plastové fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Při aplikaci asfaltové 

penetrace, při úklidu apod. se vyskytnou odpady typu nádob z kovů i z plastů s 

obsahem znečištění a znečištěné textilní materiály. 

Se všemi stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpady 

budou tříděny dle druhu a kategorie v místě jejich vzniku a budou předány 

k recyklaci případně k odstranění pouze oprávněné osobě vyplívající ze zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Likvidaci odpadů 

lze zahrnout do smlouvy s prováděcí firmou, která bude nakládat s odpady v 

souladu se zákonem o odpadech. 
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Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování 

nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto 

činnost. Odpady spalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle 

potřeby odvážen zhotovitelem do spalovny. Odpady nespalitelné budou 

shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby odvážen na skládku 

odpadů. 

Bude zamezeno pronikání nebezpečných stavebních materiálů do zeminy 

nebo do odpadních a podzemních vod.  

Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním 

materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák. č. 100/2001 

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavba vytváří únosné zatížení území navrženou stavbou a činností, při které 

nedojde k poškození životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy 

na obyvatelstvo – zdravotní, sociální ani ekologické. Dotčené území nemá 

zvláštní ochranný režim z hlediska přírodních hodnot. 

Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle zákona č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Řešené území nepatří do 

oblasti se zvláštní ochranou. Nevyskytuje se úlet látek, uvedených v seznamu 

látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší. 

Z hlediska ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 

258/2000 Sb., p ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. 

Navržená stavba nepřichází do styku s chemickými karcinogeny v duchu 

vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zacházení s jedy, 

žíravinami a omamnými látkami dle vyhlášky č. 40/2009 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, není na stavbě provozováno. Styk s elektromagnetickým 

zářením dle vyhlášky č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením, se nevyskytuje. Požadavky na ochranu zdraví před ionizačním zářením 

dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího 

záření, ve znění pozdějších předpisů, na základě povahy stavby nejsou 

uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší 

než 120 Bq/kg. 
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Podrobněji řeší kapitola 9 – Bezpečnost práce, která je obsahem této 

bakalářské práce. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou 

dotčených staveb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V době prací na vjezdu/výjezdu ze silnice I. třídy č. 17 a při osazování 

dopravního značení včetně provádění napojení světelné signalizace na přívody 

elektrické energie bude nutné provést dočasné zábory na částech pozemku p.č. 

3098/3. Případný návrh přechodného dopravního značení je nutné, před 

provedením vlastních stavebních prací, projednat s příslušným dopravním 

inspektorátem územního odboru, Krajského ředitelství policie Pardubického 

kraje v Chrudimi jako místně příslušným v dané věci v dotčeném území 

Pardubického kraje. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Veškeré speciální podmínky, pokud nějaké existují, budou stanoveny ve 

smluvním vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

V první fázi se předpokládá kácení dřevin, provedení hrubých terénních 

úprav a jednotlivých přeložek inženýrských sítí, poté bude následovat práce na 

samotném objektu výjezdové základny, výjezd/vjezd na silnici I/17 a provedeny 

finální terénní úpravy. Nejsou stanoveny žádné rozhodující dílčí termíny, stavba 

bude probíhat průběžně bez přestávek, předpokládané dokončení stavby je po 

16 měsících od zahájení. 
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2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

2.1. Trasa A 

Dopravní trasa začíná u výjezdu ze staveniště v ulici Dr. Milady Horákové. 

Cíl se nachází u vjezdu na pozemek firmy Oseva Agri Chrudim a.s. v obci Kočí.  

Navržená trasa je určena k přepravě ornice sejmuté na ploše staveniště dle 

výkresu A.1.7. Zemina bude na staveništi naložena strojem dle návrhu strojní 

sestavy, čímž je rypadlo-nakladač Komatsu WB93R. Odvoz bude zajištěn 

sklápěči MAN TGS 32 8x6.  

Bližší informace k této dopravní trase jsou uvedeny ve výkresu A.1.3. 

 
Obrázek 1 - Trasa A - odvoz sejmuté ornice (1) 
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2.2. Trasa B 

Dopravní trasa začíná u výjezdu ze staveniště v ulici Dr. Milady Horákové. 

Cíl se nachází u odbočky ze silnice III. Třídy č. 34038 do areálu skládky u obce 

Tuněchody. Navržená trasa je určena k přepravě vytěžené zeminy ze stavební 

jámy a rýh pro základové pasy. Při hloubení stavební jámy bude zemina 

naložena rypadlem Komatsu PC 170-LC. V případě hloubení rýh pro základové 

pasy bude zemina nakládána menším rypadlem Komatsu PC 55MR přímo na 

dně stavební jámy. Odvážena bude stejnými sklápěči MAN TGS 32 8x6 jako 

při skrývce ornice. 

Bližší informace k této dopravní trase jsou uvedeny ve výkresu A.1.3. 

 

Obrázek 2 - Trasa B - odvoz vytěžené zeminy (1) 
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2.3. Trasa C 

Dopravní trasa začíná u výjezdu ze staveniště v ulici Dr. Milady Horákové. 

Cíl se nachází u vjezdu do areálu betonárny M-Bet s.r.o. v ulici Milheimova 

v Pardubicích. Navržená trasa je určena k dopravě čerstvé betonové směsi pro 

betonáž základových pasů a pro vylití stěn z tvárnic ztraceného bednění. 

Dopravu budou zajišťovat autodomíchávače MAN 32.420 8x4. 

Bližší informace k této dopravní trase jsou uvedeny ve výkresu A.1.4. 

 

Obrázek 3 - Trasa C - dovoz betonové směsi (1) 
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3. Položkový rozpočet s výkazem výměr 

Položkový rozpočet včetně výkazu výměr jsem zpracoval v softwaru BUILDpower S. 

Celá kapitola je obsahem přílohy č. 1 této bakalářské práce. 
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4. Technologické předpisy, bilance zdrojů 

4.1. Technologický předpis pro provádění základových stěn 

ze ztraceného bednění 

4.1.1. Obecné informace o stavbě 

a) Obecné informace o stavbě 

Objednatel  

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 

Průmyslová 450 

530 03 Pardubice 

Stavebník ( investor)  

Pardubický kraj, IČO / DIČ: 70892822 / CZ70892822 

Komenského nám. 125 

532 11 Pardubice 

kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Hrdinová 

Generální  dodavatel  s tavby (GDS)  

VIKTORSTAV s.r.o., IČO / DIČ: 25618091 / CZ25618091 

Dašická 409 

537 01 Chrudim 

 

Název a místo s tavby 

Výstavba nové výjezdové stanice ZZS PAK v Chrudimi 

Dr. Milady Horákové  

katastrální území: Chrudim 

p. č. pozemku: 1798/47 
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Popis  objektu 

Objekt je navržen jako částečně dvoupodlažní, nepodsklepený a zastřešený plochou 

jednoplášťovou střechou. Půdorys objektu je navržen do tvaru nesymetrického písmene 

T, přičemž rozměry dvoupodlažní části, ve které se nachází místnosti pro zdravotnický 

personál, denní místnost a havarijní dispečink se zasedací místností, jsou 12,26 x 24,16 

m s výškou 7 m. Jednopodlažní část, ve které se nachází především garáže, je pak o 

rozměrech 18,13 x 23,6 m s výškou 4,85 m. 

Kapaci ta  objektu 

Objekt bude sloužit pro jednu posádku rendez-vous (RV) a dvě posádky rychlé 

zdravotnické pomoci (RZP) včetně garáže na sanitární vozidla a technického zázemí – 

tzn. 6 - 8 osob na 12 hod (směnu). Zasedací místnost s dispečinkem bude sloužit pro cca 

20 lidí při školení, dispečink je jako havarijní pro 4 osoby a je využíván pouze při 

technických problémech hlavního dispečinku v Pardubicích. 

Stavební  objekty 

D1 – Stavební a inženýrské objekty 

  D1-01 – Výjezdová základna 

  D1-02 – Komunikace a zpevněné plochy 

  D1-03 – Připojovací objekt 

  D1-04 – Kácení dřevin, náhradní výsadba 

D2 – Technická a technologická zařízení 

  D2-01 – Přípojka kanalizace 

  D2-02 – Přípojka vodovodu 

  D2-03 – Přeložka plynovodu STL 

  D2-04 – Areálové rozvody elektro 

  D2-05 – Přeložka kabelu ČD – telematika 

  D2-06 – Přípojka plynu a areálové rozvody 

  

Technologický předpis se vztahuje pouze na stavební objekt D1-01. 
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Založení  

Celý objekt je založen na základových pasech z prostého, v částech i železového, 

betonu třídy C 20/25 XC1, na kterých jsou vyzděny nadzákladové stěny z tvárnic 

ztraceného bednění. V prostoru mezi stěnami ztraceného bednění je proveden hutněný 

štěrkodrťový zásyp fr. 0-32. Následně je zde provedena podkladní betonová mazanina 

taktéž z betonu C 20/25 XC1, která je v celé ploše vyztužena kari sítí 6/100 x 100. 

V úrovni základové spáry se nenachází žádná podzemní voda. 

Svis lé  nosné konstrukce  

Obvodové zdivo: 

- keramické tvárnice tl. 380 mm plněné minerální vatou, P8 

- betonové tvárnice ztraceného bednění tl. 250 mm zalité betonem doplněné o 

kontaktní tepelnou izolaci EPS tl. 130 mm 

Vnitřní zdivo: 

- keramické tvárnice tl. 300 mm, P15 

- keramické tvárnice tl. 250 mm, P10 

- betonové tvárnice ztraceného bednění tl. 300 mm zalité betonem 

Konstrukce schodiš tě  

Je složeno z prefabrikovaných dílců. Konkrétně z přímých jednou zalomených 

deskových schodišťových ramen uložených na základ a nosné stěny. 

Vodorovné nosné konstrukce  

Stropní konstrukce nad 1. NP i 2. NP je navržena jako montovaná z předpjatých 

panelů Spiroll tl. 250 mm. 

Střešní konstrukce nad garážemi je provedena z ocelových válcovaných profilů 

HEA280 a trapézového plechu CB 150/290, tl. 0,75 mm. 

Zast řešení  

Řešeno formou ploché jednoplášťové střechy s povlakovou krytinou z mPVC fólie 

s polyesterovou výztužnou vložkou. 
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b) Obecné informace o procesu 

Ident i f ikace procesu  

Technologický předpis je určen pro provádění základových stěn z betonových 

tvárnic ztraceného bednění (dále jen „ZB“) tl. 150, 200 a 300 mm kladených na sucho. 

Stěny jsou v rozích vyztuženy vodorovnou betonářskou ocelí Ø 10 mm v každé ložné 

spáře.  

Hotové ztracené bednění se následně zmonolitní betonem třídy C 20/25 XC1. 

Betonáž však bude probíhat ve dvou záběrech. V prvním záběru proběhne betonáž 

prvních třech vrstev ztraceného bednění, ve druhé pak zbylých dvou. 

Stěny jsou založeny na základových pasech z prostého, v částech i vyztuženého, 

betonu šířky 500 – 1250 mm s hloubkou základové spáry cca -1,9 m od původního terénu. 

Spojení obou stupňů základových konstrukcí je zajištěno ocelovými trny betonářské 

výztuže Ø 12 mm dlouhých 400 mm. 

4.1.2. Materiály 

c) Výpis materiálu 

Beton pro založení  první  řady 

Typ Typ ZB m3 / bm ZB 
Celková délka ZB 

[m] 

Množství betonu 

[m3] 

Celková 

hmotnost [t] 

Sypký beton 
C 20/25 XC1,  

fr. 0-4 

15 0,012 28,3 0,340 

11,008 20 0,015 27,4 0,411 

30 0,021 173,9 3,652 

 

Spotřeba betonu na 1 bm ZB: 

- ZB 15: 0,2*0,06*1 = 0,012 m3 

- ZB 20: 0,25*0,06*1 = 0,015 m3 

- ZB 30: 0,35*0,06*1 = 0,021 m3 
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Tvárnice zt raceného bednění  

Typ m2 ks / m2 ks / paleta 
Počet 

palet 

Počet ks 

samostatně 

Hmotnost 

palety [t] 

Celková 

hmotnost [t] 

Ztracené bednění 
Diton 15 

41,4 8 70 4 57 1,425 6, 865 

Ztracené bednění 
Diton 20 

41,0 8 60 5 33 1,477 8,209 

Ztracené bednění 
Diton 30 

217,5 8 40 43 25 1,037 45,249 

 

hmotnost samotné europalety: 25 kg 

hmotnost jednoho kusu ZB: 15 – 20 kg; 20 – 24,2 kg; 30 – 25,3 kg 

(U každého typu ZB je uvažováno 5 ks navíc) 

Betonářská výztuž v  prutech Ø 10 mm – do rohů  a  napojení  s těn 

Typ 
 Celková potřebná délka 

[m] 

Hmotnost / bm  

[kg] 

Celková 

hmotnost [t] 

Betonářská ocel žebírková 356,0 0,617 0,220 

Betonářská výztuž v  prutech Ø 12 mm – t rny 

Typ 
 Celková potřebná délka 

[m] 

Hmotnost / bm  

[kg] 

Celková 

hmotnost [t] 

Betonářská ocel žebírková 183,6 0,888 0,163 

Beton na zál ivku ZB 

Typ 
Typ 

ZB 
m3 / m2 ZB 

Množství ZB 

[m2] 

Množství 

betonu [m3] 

Celková hmotnost 

[t] 

Beton 
C 20/25 XC1, 

fr. 8/16 

15 0,07 41,4 2,898 

127,27 20 0,11 41,0 4,510 

30 0,20 217,5 43,500 

Doplňkový materiál :   

nízkoexpanzní montážní pěna, OSB desky, různé stavební řezivo, hřebíky, vruty, 

plastové chránící potrubí Ø 100 mm (např. potrubí z PVC-U – KG systém) 
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d) Doprava 

Mimostaveniš tní  doprava  

Betonářská výztuž bude dovážena kontejnerovým nákladním automobilem MAN 

TGL 12.180 s hydraulickou rukou HIAB 070 z firmy Zamat Chrudim s.r.o. V případě 

potřeby bude výztuž pokrácena na kusy délky 3 m.  

Doprava sypké betonové směsi bude prováděna stejným nákladním automobilem 

z betonárny Merit spol. s.r.o. ve Slatiňanech. Dopravováno bude vždy jen určité množství 

(cca 0,5 – 1,0 m3) z důvodu zpracovatelnosti této betonové směsi. 

Tvárnice ztraceného bednění budou dováženy nákladním automobilem MAN TGX 

26.440 s připojeným valníkem a s hydraulickou rukou Fassi F155A z firmy První 

Stavební Chrudim, a.s.  

Dodávka betonové směsi na zálivku ztraceného bednění bude probíhat ve dvou 

záběrech. V obou případech bude betonová směs dopravována na staveniště 

autodomíchávači MAN TGS 32.420 z betonárny CEMEX Czech Republic, s.r.o. v 

Pardubicích. 

Vni t rostaveniš tní  doprava  

Sypká betonová směs bude pomocí koše na beton o objemu 0,5 m3 a hydraulické 

ruky dopravena z korby automobilu na dno stavební jámy, kde bude dále rozvážena 

k využití pro založení první řady ztraceného bednění. 

Tvárnice ztraceného bednění, dovezené na staveniště, budou hydraulickou rukou 

nákladního automobilu složeny na ploše dna stavební jámy. Z palet si je dále dělníci sami 

rozvozí stavebními kolečky na místo budoucího uložení. 

Výztuž do ztraceného bednění složí řidič nákladního automobilu pomocí hydraulické 

ruky na dno stavební jámy. Po zkrácení a případném naohýbání s ní bude dále 

manipulováno pouze ručně. V případě trnů, na spojení základových pasů se zdmi ze 

ztraceného bednění, lze při manipulaci ve stavební jámě využít stavebního kolečka. 

Vnitrostaveništní dopravu čerstvé betonové směsi na zálivku ztraceného bednění 

zajistí autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2631 s čerpadlem Schwing S 36 SX. 
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e) Skladování 

Skladování materiálu se týká zejména ztraceného bednění a betonářské výztuže. 

V obou případech se jedná o krátkodobé skladování, a proto nebude potřeba žádných 

skladovacích ploch.  

Ztracené bednění bude dočasně skladováno na dně stavební jámy tak, aby bylo co 

nejblíže k místu zabudování do konstrukce. Palety s tvárnicemi je potřeba skladovat 

v originálním a nepoškozeném balení, přičemž je nutné zabránit mechanickému 

poškození jednotlivých výrobků. Palety s tvárnicemi mohou být skladovány i ve sloupci 

nad sebou, ale toho vzhledem k místu skladování nelze předpokládat. 

Betonářská výztuž v prutech bude taktéž skladována na dně stavební jámy, přičemž 

je nutné zajistit, aby nedošlo k deformaci výztuže a také ke kontaktu se zeminou. Výztuž 

proto bude skladována na dřevěných paletách nebo podkladcích dostatečné výšky. 

Stavební řezivo i ostatní drobný materiál na tvorbu prostupů bude v případě potřeby 

dočasně skladován v uzamykatelném skladu na staveništi. 

4.1.3. Převzetí pracoviště 

f) Převzetí pracoviště 

Předmětem převzetí pracoviště jsou dokončené základové pasy v úrovni - 1,600 m.  

Součástí převzetí pracoviště bude předání projektové dokumentace, kde budou 

zakresleny přesné polohy a výšky základových stěn včetně poloh a velikosti prostupů. 

Dokumenty budou dále také obsahovat podrobnou specifikaci a množství potřebného 

materiálu. 

Přejímky se účastní technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí, zástupce GDS a 

případně také zástupci montážních firem, které jsou přejímkou nějak dotčeny. 

O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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g) Připravenost pracoviště 

Před započetím zednických prací musí být dokončeny všechny předchozí procesy. 

Základové pasy musí být začištěné a dostatečně vytvrdnuté. Doba tuhnutí a tvrdnutí je 

alespoň 2 dny od jejich dokončení, po kterých je beton pochozí.  

Povrch základových pasů musí být pevný, nevydrolený, bez trhlin a zbaven všech 

hrubých nečistot a možných kaluží. 

4.1.4. Pracovní podmínky 

h) Povětrnostní (klimatické) podmínky 

Při provádění zednických prací v exteriéru je nutno respektovat povětrnostní 

podmínky, tzn. neprovádět práce za deště, sněžení, námrazy, husté mlhy nebo při silném 

větru. 

Založení první řady ztraceného bednění může z důvodu využití betonu probíhat při 

minimální teplotě +5 °C. Další vrstvy, které jsou již kladené na sucho, mohou dělníci 

provádět až při teplotách do -10 °C. Následná zálivka hotového ztraceného bednění 

betonovou směsí může probíhat opět při nejnižší teplotě +5 °C. Ve výjimečných 

případech lze provádět betonáž i za nižších teplot, např. až do -5 °C. V takovém případě 

se ale musí zajistit, aby teplota betonu neklesla pod +5 °C vhodnými opatřeními jako jsou 

např. přidání přísad pro urychlení tvrdnutí betonu, ohřev záměsové vody, zahřívání 

betonu po jeho uložení, zakrytí betonu atd. 

Naopak při betonáži za horkého počasí, nad +25 °C je potřeba uvážit rychlejší ztrátu 

zpracovatelnosti betonové směsi a také se více věnovat ošetřování mladého betonu. 

V případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v případě silného nebo 

dlouho trvajícího deště, větru (nad 11 m/s), husté mlhy (viditelnost pod 30 m), sněžení 

nebo tvorbě námrazy, se práce přeruší na dobu nezbytně nutnou. 
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i) Vybavení staveniště 

Na stavbě musí být zřízen hlavní staveništní rozvaděč elektřiny a vodovodní 

rozdělovač se zahradními ventily pro napojení na zahradní hadici. 

Základní hygienické podmínky na staveništi budou zajištěny mobilním WC, 

mobilním pisoárem a mobilní umývárnou.  

Dále se na staveništi musí nacházet kontejner na směsný komunální odpad a 

uzamykatelné stavební buňky (kontejnery) pro zázemí pracovníků, vedení stavby a pro 

uskladnění používaného nářadí a materiálu. V neposlední řadě by zde měla být umístěna 

na viditelném místě, nejlépe u vjezdu na staveniště, informační tabule s bezpečnostními 

pokyny a také teploměr venkovního prostředí. 

Pro snadnější pohyb strojů, nákladních automobilů a dělníků budou na staveništi 

vybudovány zpevněné plochy ze štěrkodrti frakce 0-32, která bude hutněna na geotextilii. 

V místě vedení podzemních sítí technické infrastruktury budou z důvodu jejich ochrany 

při pojezdu nákladních automobilů a strojů položeny silniční betonové panely s nosností 

20 tun. 

Očištění vozů před odjezdem ze staveniště bude možné v případě potřeby provádět 

na zpevněné ploše ze silničních panelů. Znečištěné vody z této plochy budou odváděny 

přes odlučovač ropných látek do zasakovacích boxů dle projektové dokumentace.  

Případné čištění přilehlé komunikace zajistí sám GDS. 

Pro zvýšení bezpečnosti a opatření proti vniku neoprávněných osob bude kolem 

celého prostoru staveniště instalováno oplocení. 

j) Instruktáž pracovníků 

Instruktáž pracovníků zajistí a sám provede GDS před započetím prací.  

Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, budou 

seznámeni s projektovou dokumentací, požární ochranou, provozními podmínkami 

stavby a technologickými postupy. Dále budou seznámeni s nutností používání OOPP. 

Na proces provádění ztraceného bednění bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený stavební mistr. 
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4.1.5. Personální obsazení 

Zednických prací se zúčastní pouze osoby k této činnosti pověřené, dostatečně 

kvalifikované a vybavené předepsanými OOPP.   

V případě nejasností bude na stavbě vždy přítomen stavbyvedoucí nebo stavební 

mistr, který dohlédne na správnost provádění prací. 

Provádění  a  betonáž  zt raceného bednění  

1 vedoucí čety – zedník 

(odpovědný za jakost provedené práce, navrtávání spojovacích trnů, kontrola prostupů) 

2 zedníci 

2 pomocní pracovníci 

(řezání tvárnic ZB, doprava sypkého betonu kolečkem, navrtávání spojovacích trnů, 

zřízení prostupů, vkládání vodorovné výztuže v rozích a napojení ZB) 

1 řidič nákladního automobilu 

(doprava betonu z betonárny) 

- řidičský průkaz skupiny C 

- oprávnění k obsluze hydraulické ruky 
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4.1.6. Stroje a pracovní pomůcky 

k) Velké stroje a mechanizmy 

Typ stroje Název stroje Technické parametry stroje 

Kontejnerový nákladní 

automobil s hydraulickou 

rukou 

NA: MAN TGL 12.180 4x2 

HR: HIAB 070 

hmotnost NA: 12 t 

nosnost NA: 7 t 

ložná plocha NA:  

3 200 x 2 100 x 400 mm 

nosnost HR: 1,8 m – 3,87 t 

                     5,4 m – 1,30 t 

                     11 m – 0,42 t 

Nákladní automobil 

s valníkem a 

s hydraulickou rukou 

NA: MAN TGX 26.440 6x4 

valník: Schmitz 

HR: Fassi F155A 

hmotnost NA: 26 t 

nosnost NA: 13,7 t 

ložná plocha NA:  

6 200 x 2 470 mm 

hmotnost valníku: 18 t 

nosnost valníku: 13,9 t 

ložná plocha valníku:  

7 050 x 2 470 mm 

nosnost HR: 2,5 m – 4,55 t 

                     8,4 m – 1,44 t 

                     12,5 m – 0,91 t 

max. hmotnost soupravy: 48 t 

Autodomíchávač MAN TGS 32.420 8x4 
hmotnost NA: 32 t 

objem bubnu: 9 m3 

Autočerpadlo 
NA: Mercedes-Benz Actros 2631 

čerpadlo: Schwing S 36 X 

hmotnost: 32 t 

tlak čerpadla: 20 bar 

výkon čerpadla: max. 160 m3/h 

vodorovný dosah: 30 m 

Koš na beton 
typ 1091, středová výpusť, ovládání 

pákou 

hmotnost: 125 kg 

nosnost: 1 200 kg 

objem: 0,5 m3 
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Obrázek 1 - kontejnerový nákladní automobil MAN TGL (2) 

 

 
Obrázek 2 - nákladní automobil MAN TGX (2) 

 

 
Obrázek 3 - valník Schmitz (2) 
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Obrázek 4 - autodomíchávač MAN TGS 32.420 (3) 

 

 
Obrázek 5 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2631 s čerpadlem Schwing S36 (4) 

 

 
Obrázek 6 - koš na beton 0,5 m3 (5) 
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l) Stroje a nářadí na elektrický / dieselový pohon 

Úhlová bruska, vrtací kladivo, AKU - vrtací šroubovák, ponorný vibrátor včetně 

ohebné hřídele s vibrační hlavicí 

m) Ruční nářadí a pomůcky 

Palice (5 kg), gumová palice, tesařské kladivo, kladivo, zednická lžíce, kbelík, vědro, 

zednická štětka, stavební kolečko, lopata, barevný značkovací sprej, ohýbačka na 

betonářskou výztuž, žebřík 

n) Měřící pomůcky 

Vodováha, zednická šňůra / rotační laser, svinovací metr, úhelník, nivelační přístroj, 

GNSS přijímač 

o) OOPP 

Pracovní kotníková obuv s pevnou špičkou, pracovní oděv, pracovní rukavice, 

pracovní ochranné brýle, pracovní respirátor, ochranná pracovní přilba, reflexní vesta, 

špunty do uší 

4.1.7. Postup procesu 

p) Přípravné práce 

Před založením první řady ztraceného bednění je potřeba zaměřit a vyznačit budoucí 

polohu základových stěn a také všech prostupů. Zaměření se provede za přítomnosti 

geodeta pomocí GNSS přijímače. Ten s přesností na 1 cm určí polohu všech vnějších i 

vnitřních rohů, které na podklad vyznačíme barevným značkovacím sprejem. 

Následně pomocí nivelačního přístroje zjistíme nejvyšší bod základových pasů 

v místech, kde budou stěny prováděny. Od tohoto bodu bude později probíhat výškové 

vyrovnání a založení první řady ztraceného bednění. 
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q) Tvorba prostupů ztraceným bedněním 

V průběhu celého pracovního procesu je třeba neustále kontrolovat polohu a rozměry 

všech prostupů v projektové dokumentaci! 

Tvorba prostupů se provede výřezy částí tvárnic ztraceného bednění za pomoci 

uhlové brusky s diamantovým kotoučem. 

Bednění prostupů pro kanalizace bude z OSB desek a různého stavebního řeziva 

vytvořeno přesně dle projektové dokumentace. Bednění pro vodovod a plynovod bude 

z plastového potrubí Ø 100 mm. (Vhodný typ vybere zhotovitel stavby.) 

Utěsnění mezi bedněním prostupů a stěnami tvárnic ztraceného bednění bude 

provedeno nízkoexpanzní montážní pěnou. 

 
Obrázek 7 - bednění prostupu pomocí plastového potrubí PVC-U (6) 
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r) Založení první řady ZB 

Před započetím prací je vždy potřeba zkontrolovat stav podkladu. V případě, že je 

povrch základových pasů vysušený nebo zrovna panují vysoké letní teploty a svítí slunce, 

je vhodné zkropit podklad vodou. 

Se zakládáním první řady ztraceného bednění je vhodné začít rohovými tvárnicemi. 

Pomocí nivelačního přístroje se odečte výškový rozdíl oproti nejvyššímu zjištěnému bodu 

základových pasů a založí se rohové tvárnice v takové výškové úrovni, aby pod tvárnicí 

nad již zmíněným nejvyšším bodem vyšlo alespoň 2 cm vyrovnávacího betonového lože. 

Následně se mezi těmito založenými rohovými tvárnicemi natáhne zednická šňůra, podle 

které se dále pokračuje s kladením mezilehlých tvárnic. Místo zednické šňůry lze využít 

i rotační laser. V takovém případě si ho zedníci umístí na založený blok ZB tak, aby jeho 

paprsek vytvořil spojnici mezi vnějšími svislými hranami protilehlých rohových tvárnic, 

a pokračuje se stejně jako při využití zednické šňůry. 

Po uložení každé tvárnice ZB do betonového lože je třeba ihned zkontrolovat 

vodorovnost, svislost a také to, jestli nevzniká výškový rozdíl v ložné spáře. Případné 

nerovnosti je nutné odstranit vhodným způsobem, např. poklepáním gumovou palicí nebo 

vyjmutím dané tvárnice, podhozením betonovou směsí a opětovným urovnáním. 

Tímto způsobem založíme první řadu ztraceného bednění celého objektu. 

 
Obrázek 8 - založení první řady ZB (7) 
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s) Navrtání a zaražení spojovacích trnů do základových pasů 

Po dokončení první řady ztraceného bednění, kdy už známe přesnou polohu 

jednotlivých tvárnic, se nesmí zapomenout na montáž spojovacích trnů. Ty mají zajistit 

spojení mezi základovými pasy a stěnami ze ztraceného bednění. 

Pruty betonářské výztuže Ø 12 mm se předem nařežou pomocí uhlové brusky na kusy 

dlouhé 400 mm. Poté se do základových pasů postupně vrtají díry o Ø 11 mm a hloubce 

200 mm, do kterých se zarazí ocelové trny pomocí obouruční palice. 

Trny mají být dva na běžný metr ZB, což znamená, že v prostotu každé tvárnice bude 

jeden spojovací trn. 

Takto provedená montáž trnů v kombinaci se zalitím ZB betonovou směsí bezpečně 

zajistí propojení obou úrovní základových konstrukcí. 

t) Kladení dalších tvárnic ZB před prvním záběrem betonáže 

Kladení následujících dvou řad ztraceného bednění před provedením prvního záběru 

betonáže se provede na sucho. Tvárnice je nutné klást na vazbu a to jak mezi jednotlivými 

řadami, tak v řadě vedle sebe na pero a drážku. Nesmí se přitom zapomenout na vložení 

vodorovné výztuže do všech ložných spár v rozích a napojení stěn.  

Do každého vnitřního i vnějšího rohu a napojení stěn kolmo na sebe je dle statického 

výpočtu uvažováno s dvěma třímetrovými pruty betonářské výztuže Ø 10 mm. 

 
Obrázek 9 - kladení tvárnic ZB na vazbu (6) 
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u) Betonáž ZB – 1. záběr 

V prvním záběru betonáže dojde k zalití kompletně připravených prvních třech řad 

ztraceného bednění. 

Betonáž bude prováděna pomocí autočerpadla. Je potřeba ji provádět pomalu, aby se 

beton dostal všude a nevznikaly tak vzduchové mezery. 

Ukládání betonové směsi je možné z max. výšky 1,5 m, tím se zabrání její rozmísení. 

Ihned po uložení betonu do ZB je nutné ho zhutnit. Zhutnění se provede několika vpichy 

ponorného vibrátoru po vzdálenosti cca 0,5 m. Dostatečné zhutnění lze poznat 

zarovnaným (vyhlazeným) povrchem betonu. 

 
Obrázek 10 - betonáž ZB - 1. záběr (7) 

v) Ošetřování mladého betonu  

S ošetřování mladého betonu je nutné začít okamžitě po dokončení betonáže. 

Druhy trhlin jsou v zásadě tři. Trhliny od plastického smršťování, trhliny způsobené 

rozdílem teplot betonu a okolí a trhliny od plastického sedání. 

Zabránění vzniku trhlin za horkého počasí lze např. jemným kropením vodou, 

použitím ošetřovacího prostředku nebo zakrytím fólií. Za chladného počasí pak zakrytím 

betonu tepelnou izolací nebo alespoň fólií a zahříváním betonu. 
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w) Provedení zbylých dvou řad ZB 

S kladením zbylých dvou řad ztraceného bednění, jeho betonáží a následným 

hutněním betonové směsi i ošetřováním se postupuje stejně, jak bylo zmíněno výše. 

S úrovní povrchu druhého záběru betonáže je vhodné skončit např. o 3 - 5 centimetrů 

níže z důvodu kvalitnějšího napojení těchto základových stěn na podkladní betonovou 

mazaninu. 

 
Obrázek 11 - betonáž ZB – 2. záběr (7) 
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4.1.8. Kontrola kvality 

Stavbyvedoucí nebo také další oprávněné osoby provádí zápisy do stavebního deníku 

o všech provedených pracích. Veškeré zápisy ve stavebním deníku musí být schválené a 

podepsané od všech zúčastněných stran.  

Stavbyvedoucí má dále také povinnost archivovat veškeré dodací listy, certifikáty a 

další doklady o dodaných materiálech na stavbu. 

x) Vstupní kontrola 

Kontrola dokončenosti a správnosti provedení betonářských prací na základových 

pasech. Před započetím provádění ztraceného bednění musí dojít ke kontrole podkladu – 

povrchu základových pasů. Povrch základových pasů musí být pevný, nevydrolený, bez 

trhlin a zbaven všech hrubých nečistot a možných kaluží. 

Při přebírání materiálu od dodavatele se provede kontrola podle dodacího listu, zda 

souhlasí jeho množství, typ a také se vizuálně zkontroluje jeho stav, zda nedošlo 

k poškození při přepravě. 

V neposlední řadě je vhodné zkontrolovat projektovou dokumentaci, připravenost 

staveniště a také technický stav strojů, mechanizmů, nářadí a pomůcek používaných 

v tomto procesu. 

Před samotným zahájením prací se zorganizuje kontrola kvalifikace a její platnost 

jednotlivých pracovníků opravňující je k dané činnosti.  

Všechny provedené kontroly a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 
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y) Mezioperační kontrola 

Kontrolu provádí všechny zúčastněné strany. Kontroly se budou provádět jak 

namátkově, tak i pravidelně dle vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu.  

Kontroluje se teplota prostředí a podkladu, technický stav strojů, nářadí a pomůcek.  

Po založení první řady ZB se provede kontrola montáže spojovacích trnů a jejich 

počet dle projektové dokumentace. 

Při kladení tvárnic se kontroluje správná vazba a to jak v řadě vedle sebe, tak mezi 

jednotlivými řadami po výšce zdiva. V řadě vedle sebe je třeba, aby jednotlivé tvárnice 

byli spojeny na pero a drážku. Po výšce zdiva je zase nutné, aby řady byli posunuty min. 

o 1/3 délky tvárnice. 

Po dokončení každé řady ZB se zkontroluje, zda byla v rozích a u napojení stěn 

správně provedena převazba a také jestli byla vložena ztužující betonářská výztuž. 

Před betonáží je vždy nutné zkontrolovat skutečnost, že byly vytvořeny veškeré 

prostupy pro vedení instalací, jejich polohu a také jejich utěsnění.  

V průběhu betonáže se zkouší kvalita dodané betonové směsi a to např. zkouškou 

rozlití nebo zkouškou sednutí kužele. 

Průběžně se bude kontrolovat i způsobilost dělníků, dodržování BOZP při práci a 

používání OOPP.  

Všechny provedené kontroly a zkoušky se pečlivě zaznamenají do stavebního 

deníku. 
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z) Výstupní kontrola 

Kontrola skutečného provedení. 

Kontroluje se především správná poloha stěn a prostupů dle projektové 

dokumentace. Dále je kontrolována geometrie jednotlivých stěn kam patří svislost, 

kolmost nebo také místní rovinnost. 

Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku. 

K p řej ímce je  nutné doloži t :  

- osvědčení o kvalitě použitých materiálů 

- prohlášení o shodě použitých materiálů 

- stavební deník obsahující údaje o postupu prací 

- doklady o kontrolních a průkazních zkouškách použitých betonových směsí 

4.1.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 

Během zednických a betonářských prací je nutné dodržovat veškeré platné právní 

předpisy a vyhlášky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci se 

seznámí s možnými riziky na staveništi, která mohou vzniknout v průběhu prací na tomto 

procesu. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci před první pracovní směnou. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 

poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 

Nejdů leži tě j š í  p ředpisy,  vyhlášky a nař í zení  vlády:  

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdější 

předpisů. 

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

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

hloubky 

  



 

67 
 

4.1.10. Ochrana životního prostředí 

Při provádění zednických a betonářských prací bude nutno dodržovat stanovené 

hygienické limity a to především na prašnost a hladinu hluku. Max. povolené hladiny 

hluku jsou stanovené v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdější předpisů. Pro stavební činnosti v období od 7:00 do 

21:00 je to 65 dB. Doporučuje se proto omezit činnost stavebních strojů, nářadí a jiné 

technologie na minimum. Je nutno nenechávat strojní zařízení v činnosti v průběhu 

stavební přestávky. Prašnost bude při nadměrném suchu omezena zkrápěním prašných 

ploch vodou.   

Znečištění přilehlých pozemních komunikací bude minimalizováno očištěním 

veškerých strojů a nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště. 

 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 

Název odpadu Zatřídění odpadu Typ Nakládání s odpadem 

Odpadní isokyanáty 08 05 01 N Ekologická likvidace 

Plastové obaly 15 01 02 O Spálení 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné  
15 01 10 N Ekologická likvidace 

Beton 17 01 01 O Recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06 

17 01 07 O Recyklace 

Dřevo 17 02 01 O Recyklace 

Plasty 17 02 03 O Spálení 

Železo a ocel 17 04 05 O Recyklace 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Spálení 
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4.2. Technologický předpis pro provádění hydroizolace a 

ochranné betonové mazaniny 

4.2.1. Obecné informace o stavbě 

a) Obecné informace o procesu 

Ident i f ikace procesu  

Technologický předpis je určen pro provádění hydroizolační vrstvy podkladní 

betonové mazaniny z SBS modifikovaných asfaltových pásů s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny. Hydroizolační vrstva je tvořena pouze jednou vrstvou asfaltových pásů, které 

budou na vodorovné ploše podkladní betonové mazaniny (dále jen „PBM“) nataveny 

bodově, na svislých částech pak bude natavení provedeno celoplošně. 

Po dokončení izolatérských prací bude na hydroizolační vrstvu provedena ochranná 

betonová mazanina tl. 50 mm z betonu třídy C 16/20. Ta by měla zajistit ochranu 

především před mechanickým poškozením, které by mohlo být způsobené např. při 

budoucích pracích na hrubé vrchní stavbě. 

4.2.2. Materiály 

b) Výpis materiálu 

Penetrační  as fal tový  lak 

Typ Část PBM 
Spotřeba 

[kg / m2] 

Plocha 

PBM  

[m2] 

Množství  

penetračního laku  

[kg] 

Celková 

hmotnost [t] 

Počet 

balení 

Penetral 
ALP 

svislá část  0,35 19,7 6,9+0,36 7,26 
0,214 

10 x 20kg 
4 x 3,5kg vodorovná 

část 
0,33 595,7 196,58+9,83 206,41 

 

Ztratné = 5 % 
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Asfal tové pásy  

- Množství viz Schéma pokládky HI z asfaltových pásů (výkres A.1.5) 

Typ 
Celkem 

rolí 

Počet rolí 

na paletě 

Hmotnost 

role [kg] 

Počet 

palet 

Hmotnost 

palety [t] 

Celková 

hmotnost [t] 

Glastek 40 
Special Mineral 

96 20 34 5 0,705 3,389 

 

hmotnost samotné europalety: 25 kg 

Beton na provedení  ochranné betonové mazaniny  

Typ 
Plocha PBM  

[m2] 

tl. Vrstvy 

[mm] 

Množství 

betonu [m3] 

Celková hmotnost 

[t] 

Beton C 16/20, 
fr. 8/16 

595 50 29,75 74,375 

OSB desky na bednění  ochranné betonové mazaniny  

Typ 
Rozměr desky 

[mm] 

Obvod PBM  

[m] 

Výška bednění 

[m] 

Množství desek 

[ks] 

Celková 

hmotnost [t] 

Dřevoštěpková 
deska OSB 

s rovnou hranou 

22 x 2500  
x 1250 

130,68 0,25 15 0,619 

 

Prořezy = 10 % 

Latě  na zap ření  bednění  

Typ 

Rozměr 

desky  

[mm] 

Obvod PBM  

[m] 

Počet opěr 

na 2,5 m 

[ks] 

Potřebná délka 

latí na jednu 

opěru [m] 

Celkem latí  

[ks] 

Celková 

hmotnost [t] 

Střešní lať 
(smrk) 

40 x 60  
x 5000 

130,68 2 1,2 25 0,135 

Doplňkový materiál :  

hřebíky, vruty  
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c) Doprava 

Mimostaveniš tní  doprava  

Asfaltový lak, hydroizolační asfaltové pásy, OSB desky i střešní latě budou dovezeny 

kontejnerovým nákladním automobilem MAN TGL 12.180 s hydraulickou rukou HIAB 

070 ze stavebnin DEK a.s. v Chrudimi. 

Doprava čerstvé betonové směsi bude probíhat za využití autodomíchávačů Tatra T 

815 z betonárny Merit spol. s.r.o. ve Slatiňanech. 

Vni t rostaveniš tní  doprava  

Asfaltové pásy, dovezené na stavbu na paletách, budou z korby nákladního 

automobilu složeny hydraulickou rukou v blízkosti podkladní betonové mazaniny. Z 

palet budou dále jednotlivé role rozváženy pomocí stavebního kolečka k místu pokládky.  

Asfaltový penetrační lak, který bude dovezen společně s asfaltovými pásy, se ručně 

složí z korby nákladního automobilu. Jeho následný přesun k místu aplikace bude 

probíhat taktéž ručně, případně pomocí stavebního kolečka. 

Uložení čerstvé betonové směsi zajistí autočerpadlo MAN TGM 18.280 s čerpadlem 

KCP 24 ZX. 
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d) Skladování 

Palety s rolemi asfaltových pásů budou dočasně skladovány na zpevněné ploše 

staveniště v blízkosti podkladní betonové mazaniny. Role je potřeba skladovat 

v originálním a nepoškozeném balení (na paletách ve svislé poloze), přičemž je nutné 

zabránit jejich poškození. 

Asfaltový penetrační lak bude taktéž dočasně skladován v originálním balení spolu 

s asfaltovými pásy. 

Oba materiály je vhodné skladovat při teplotě prostředí od +5 °C do +30 °C a také 

mimo dosah slunečního záření. 

Stavební řezivo i doplňkový materiál pro zřízení bednění ochranné betonové 

mazaniny bude v případě potřeby dočasně skladován v uzamykatelném skladu na 

staveništi. 
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4.2.3. Převzetí pracoviště 

e) Převzetí pracoviště 

Předmětem převzetí pracoviště je dokončená betonová mazanina v úrovni - 0,200 m.  

Součástí převzetí pracoviště bude předání projektové dokumentace, kde budou 

zakresleny přesné rozměry PBM a poloha prostupů včetně jejich velikosti. Dokumenty 

budou dále také obsahovat podrobnou specifikaci a množství potřebného materiálu. 

Přejímky se účastní technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí, zástupce GDS a 

případně také zástupci montážních firem, které jsou přejímkou nějak dotčeny. 

O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 

f) Připravenost pracoviště 

Před započetím izolatérských prací musí být dokončeny všechny předchozí procesy. 

Podkladní betonová mazanina musí být začištěná a dostatečně vyzrálá. Doba tuhnutí a 

tvrdnutí je alespoň 7 dní od jejího dokončení. 

Povrch PBM musí být pevný, nevydrolený, bez trhlin a zlomů, zbaven všech hrubých 

nečistot, ostrých hran a mastnot. 

V blízkosti pracoviště musí být připravený hasicí přístroj. 
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4.2.4. Pracovní podmínky 

g) Povětrnostní (klimatické) podmínky 

Při provádění izolatérských a betonářských prací v exteriéru je nutno respektovat 

povětrnostní podmínky, tzn. neprovádět práce za deště, sněžení, námrazy, husté mlhy 

nebo při silném větru. 

Natavování modifikovaných asfaltových pásů je možné provádět při minimální 

teplotě vzduchu, pásu i podkladu +5 °C. Tato teplota je uvažována s ohledem na mezní 

podmínky pro kvalitní práci izolatérů, samotný asfaltový pás je zpracovatelný i při 

výrazně nižších teplotách. Naopak při pokládce asfaltových pásů za vysokých teplot 

vzrůstá riziko poškození povrchu pásu, a proto je doporučeno provádět tyto práce při 

venkovní teplotě vzduchu do +25 °C. 

Betonáž ochranné mezaniny může probíhat při minimální teplotě +5 °C.  

Ve výjimečných případech lze provádět betonáž i za nižších teplot, např. až do -5 °C. 

V takovém případě se ale musí zajistit, aby teplota betonu neklesla pod +5 °C vhodnými 

opatřeními jako jsou např. přidání přísad pro urychlení tvrdnutí betonu, ohřev záměsové 

vody, zahřívání betonu po jeho uložení, zakrytí betonu atd. V opačném případě, kdy by 

se betonáž prováděla za horkého počasí, nad + 25 °C, je potřeba uvážit rychlejší ztrátu 

zpracovatelnosti betonové směsi a také se více věnovat ošetřování mladého betonu. 

V případě náhlého zhoršení klimatických podmínek, zejména v případě silného nebo 

dlouho trvajícího deště, větru (nad 11 m/s), husté mlhy (viditelnost pod 30 m) nebo 

sněžení, se práce přeruší na dobu nezbytně nutnou. 

h) Vybavení staveniště 

Na staveništi musí být zřízen hlavní staveništní rozvaděč elektřiny a vodovodní 

rozdělovač se zahradními ventily pro napojení na zahradní hadici. 

Základní hygienické podmínky na staveništi budou zajištěny mobilním WC, 

mobilním pisoárem a mobilní umývárnou.  
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Dále se na staveništi musí nacházet kontejner na směsný komunální odpad a 

uzamykatelné stavební buňky (kontejnery) pro zázemí pracovníků, vedení stavby a pro 

uskladnění používaného nářadí a materiálu. V neposlední řadě by zde měla být umístěna 

na viditelném místě, nejlépe u vjezdu na staveniště, informační tabule s bezpečnostními 

pokyny a také teploměr venkovního prostředí. 

Pro snadnější pohyb strojů, nákladních automobilů a dělníků budou na staveništi 

vybudovány zpevněné plochy ze štěrkodrti frakce 0-32, která bude hutněna na geotextilii. 

V místě vedení podzemních sítí technické infrastruktury budou z důvodu jejich ochrany 

při pojezdu nákladních automobilů a strojů položeny silniční betonové panely s nosností 

20 tun.  

Očištění vozů před odjezdem ze staveniště bude možné v případě potřeby provádět 

na zpevněné ploše ze silničních panelů. Znečištěné vody z této plochy budou odváděny 

přes odlučovač ropných látek do zasakovacích bloků dle projektové dokumentace.  

Případné čištění přilehlé komunikace zajistí sám GDS. 

Pro zvýšení bezpečnosti a opatření proti vniku neoprávněných osob bude kolem 

celého prostoru staveniště instalováno oplocení. 

i) Instruktáž pracovníků 

Instruktáž pracovníků zajistí a sám provede GDS před započetím prací.  

Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP, budou 

seznámeni s projektovou dokumentací, požární ochranou, provozními podmínkami 

stavby a také technologickými postupy. Dále budou seznámeni s nutností používání 

OOPP. 

Na proces provádění hydroizolace PBM bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený stavební mistr. 
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4.2.5. Personální obsazení 

Izolatérských a betonářských prací se zúčastní pouze osoby k této činnosti pověřené, 

dostatečně kvalifikované a vybavené předepsanými OOPP.   

V případě nejasností bude na stavbě vždy přítomen stavbyvedoucí nebo stavební 

mistr, který dohlédne na správnost provádění prací. 

Provádění  hydroizolace PBM: 

1 vedoucí čety – izolatér 

(odpovědný za kvalitu provedené práce, kontrola spojů, pomocné práce) 

2 izolatéři  

(nátěr asfaltovou penetrací, natavování asfaltových pásů) 

1 pomocný pracovník 

(tvorba přířezů, krácení pásů na potřebnou délku) 

Zř ízení  bednění :  

1 vedoucí čety – tesař 

(odpovědný za kvalitu provedené práce) 

1 pomocný pracovník 

(krácení a úprava řeziva a OSB desek) 

Provádění  ochranné betonové mazaniny:  

1 vedoucí čety – betonář 

(odpovědný za kvalitu provedené práce, ukládání betonu) 

2 betonáři 

(urovnání povrchu betonu vibrační lištou) 

1 pomocný pracovník 

(hrubé urovnání betonu hráběmi)  
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4.2.6. Stroje a pracovní pomůcky 

j) Velké stroje a mechanizmy 

Typ stroje Název stroje Technické parametry stroje 

Kontejnerový nákladní 

automobil s hydraulickou 

rukou 

NA: MAN TGL 12.180 4x2 

HR: HIAB 070 

hmotnost NA: 12 t 

nosnost NA: 7 t 

ložná plocha NA:  

3 200 x 2 100 x 400 mm 

nosnost HR: 1,8 m – 3,87 t 

                     5,4 m – 1,30 t 

                     11 m – 0,42 t 

Autodomíchávač Tatra T 815 8x8 
hmotnost NA: 32 t 

objem bubnu: 8 m3 

Autočerpadlo 
NA: MAN TGM 18.280 

čerpadlo: KCP 24 ZX 

hmotnost: 18,5 t 

tlak čerpadla: 20 bar 

výkon čerpadla: max. 150 m3/h 

vodorovný dosah: 19,8 m 
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Obrázek 12 - kontejnerový nákladní automobil MAN TGL (2) 

 

 
Obrázek 13 - autodomíchávač Tatra T 815 (2) 

 

 
Obrázek 14 - autočerpadlo MAN TGM 18.280 s čerpadlem KCP 24 ZX (8) 
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k) Stroje a nářadí na elektrický / dieselový pohon 

Vrtací kladivo, AKU - vrtací šroubovák, kotoučová pila 

l) Ruční nářadí a pomůcky 

Kladivo, plochý sekáč, kbelík, smeták, lopata, pěnový váleček, prodlužovací 

malířská tyč, kolečko, PB lahev, vozík na PB lahve, plynová hadice, plynový hořák Ø 60 

mm, izolatérský „rozbalovač rolí“, izolatérský nůž s háčkem, zalamovací nůž, izolatérská 

špachtle, přítlačný váleček, zapalovač, brnkačka, sekera, palice 5 kg, stahovací lať 

m) Měřící pomůcky 

Vodováha, svinovací metr, úhelník, nivelační přístroj 

n) OOPP 

Pracovní kotníková obuv s pevnou špičkou, gumové holínky, pracovní oděv, 

pracovní rukavice, pracovní ochranné brýle, ochranná pracovní přilba, reflexní vesta 

4.2.7. Postup procesu 

o) Přípravné práce 

Před aplikací asfaltového penetračního nátěru je nutné odstranit hrubé nečistoty a 

také veškeré ostré hrany a výstupky, které nejčastěji vznikají kolem prostupů a v místě 

kontaktu betonu s bedněním. Obvod PBM je vhodné upravit alespoň sražením hrany. 

p) Aplikace asfaltového penetračního laku 

Asfaltový penetrační lak se z originálního obalu přelije do vhodného oválného 

kbelíku na barvu. Pomocí pěnového válečku, nasazeného na prodlužovací malířkou tyč, 

se asfaltový penetrační lak rovnoměrně nanáší na veškeré vodorovné i svislé plochy 

PBM, na které se následně budou natavovat asfaltové pásy. Po dokončení je nutné tuto 

vrstvu nechat vyzrát do následujícího dne. 
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q) Pokládka asfaltových pásů v ploše – bodové natavení 

Všechny pásy ve vrstvě HI se kladou jedním směrem. Pásy se kladou na vazbu tak, 

aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a čelního spoje měl tvar T, nikdy ne X (viz 

obrázek 4). 

 
Obrázek 15 - kladení HI pásů na vazbu tvaru T (9) 

Role asfaltového pásu se pomocí tyče rozvine, aby se pás před lepením narovnal. 

V rozvinutém stavu se pás případně zkrátí nebo zúží na požadovanou délku a šířku a usadí 

se do budoucí polohy dle schéma pokládky HI (výkres A.1.5). Poté se pás navine zpět do 

původního stavu a může se začít s natavováním k podkladu. 

Před započetím bodového natavování pásů na vodorovné plochy se vždy celoplošně 

nataví 150mm čelní přesah přes hranu PBM. V případě bočního přesahu asfaltového pásu 

se celoplošné natavení provede až po bodovém natavení pásu v ploše. 

Bodové natavení se provádí za postupného rozvíjení role asfaltového pásu pomocí 

propanbutanové lahve a plynového hořáku o Ø 60 mm, kterým se pás lokálně přivaří 

v pěti bodech o velikosti talíře na 1 m2. Zároveň s bodovým natavením pásu k podkladu 

se také provede celoplošné podélné spojení jednotlivých pásů. Pomocník izolatéra 

natavený pás přitlačuje válečkem, aby bylo dosaženo co nejlepšího spojení jak 

s podkladem, tak pásů mezi sebou. 

Při natavování je nutné dbát minimálního překrytí v podélném a příčném spoji 

jednotlivých asfaltových pásů. V případě asfaltových pásů typu MINERAL (bez 

hrubozrnného posypu) je překrytí v podélném spoji min. 80 mm, v čelním spoji je to pak 

min. 100 mm.  
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r) Opracování prostupů PBM hydroizolačními pásy 

Opracování kruhových prostupů se provede pomocí tzv. izolatérských kalhotek a 

stahovací nerezové objímky. 

Asfaltový pás, který je v pruhu s prostupem se ukončí 100 mm za prostupem. V oso 

prostupu se nařízne a vytvoří se co nejtěsnější otvor k danému prostupu. Pás se nataví. 

Stejně tak se vytvoří otvor v navazujícím pásu a nataví se zrcadlově přes osu prostupu 

taktéž s přesahem 100 mm. 

 

 
Obrázek 16 - opracování prostupů - překrytí pásů (9) 

Poté se z asfaltového pásu vytvoří tzv. kalhotky (viz obrázek č. 6).  

− Délka = obvod prostupu + 100 mm 

− Výška = min. 250 mm 

 

 
Obrázek 17 - opracování prostupů - "izolatérské kalhotky" (9) 
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Kalhotky se poté nataví vodorovnou i svislou částí. Na svislé části se doplní stahovací 

nerezovou objímkou. Na vodorovné části se vrcholy naříznutí kalhotek doplní rozehřátým 

asfaltem nebo se dotmelí asfaltovým tmelem (viz obrázek č. 7). 

 
Obrázek 18 - opracování prostupů - doplnění koutu (9) 

Jako poslední se z asfaltového pásu vyřízne mezikruží široké min. 300 mm nebo tak, 

aby byl zajištěn spoj na vodorovné ploše mimo kalhotky min. 100 mm. Mezikruží se 

nasune na prostup a celoplošně se nataví na podklad. 

 
Obrázek 19 - opracování prostupů - finální podoba (9) 
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s) Zřízení bednění pro ochrannou betonovou mazaninu 

Pro betonáž ochranné vrstvy hydroizolace se zřídí tradiční bednění ze stavebního 

řeziva. 

 
Obrázek 20 - bednění ochranné betonové mazaniny – řez (9) 

 

 
Obrázek 21 - bednění ochranné betonové mazaniny – pohled (9) 
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t) Betonáž ochranné betonové mazaniny 

Betonáž se provede pomocí autočerpadla. Ukládání betonové směsi je možné z max. 

výšky 1,5 m, čímž se zabrání její rozmísení. 

Ihned po uložení betonu je nutné ho začít urovnávat stahovací latí. 

u) Ošetřování mladého betonu  

S ošetřování mladého betonu je nutné začít okamžitě po dokončení betonáže.  

Druhy trhlin jsou v zásadě tři. Trhliny od plastického smršťování, trhliny způsobené 

rozdílem teplot betonu a okolí a trhliny od plastického sedání. 

Zabránění vzniku trhlin za horkého počasí lze např. jemným kropením vodou, 

použitím ošetřovacího prostředku nebo zakrytím fólií. Za chladného počasí pak zakrytím 

betonu tepelnou izolací nebo alespoň fólií a zahříváním betonu. 

v) Demontáž bednění 

Po dvou dnech tuhnutí a tvrdnutí betonu se odstraní bednění ochranné betonové 

mazaniny. 
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4.2.8. Kontrola kvality 

Stavbyvedoucí nebo také další oprávněné osoby provádí zápisy do stavebního deníku 

o všech provedených pracích. Veškeré zápisy ve stavebním deníku musí být schválené a 

podepsané od všech zúčastněných stran. 

Stavbyvedoucí má dále také povinnost archivovat veškeré dodací listy, certifikáty a 

další doklady o dodaných materiálech na stavbu. 

w) Vstupní kontrola 

Kontrola dokončenosti a správnosti provedení betonářských prací na podkladní 

betonové mazanině. Před započetím provádění hydroizolace musí dojít ke kontrole 

podkladu – povrchu PBM. Povrch musí být pevný, nevydrolený, bez trhlin a zlomů, 

zbaven všech hrubých nečistot, ostrých hran a mastnot. 

Při přebírání materiálu od dodavatele se provede kontrola podle dodacího listu, zda 

souhlasí jeho množství, typ a také se vizuálně zkontroluje jeho stav, zda nedošlo 

k poškození při přepravě. 

V neposlední řadě je vhodné zkontrolovat projektovou dokumentaci, připravenost 

staveniště a také technický stav strojů, mechanizmů, nářadí a pomůcek používaných 

v tomto procesu. 

Před samotným zahájením prací se zorganizuje kontrola kvalifikace a její platnost 

jednotlivých pracovníků opravňující je k dané činnosti.  

Všechny provedené kontroly a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 

  



 

85 
 

x) Mezioperační kontrola 

Kontrolu provádí všechny zúčastněné strany. Kontroly se budou provádět jak 

namátkově, tak i pravidelně dle vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu.  

Kontroluje se teplota prostředí a podkladu, technický stav strojů, nářadí a pomůcek.  

Při kladení asfaltových pásů se kontroluje poloha čelních spojů pásů v pruzích vedle 

sebe, minimální přesah pásů přes okraj PBM a také přesah jednotlivých pásů mezi sebou 

a to jak v podélném, tak v čelním spoji.  

U prostupů se kontroluje přetažení asfaltových pásů (dle obrázku č. 5), správné 

natavení a opracování vytvořených izolatérských kalhotek a mezikruží. 

Průběžně se bude kontrolovat i způsobilost dělníků, dodržování BOZP při práci a 

používání OOPP.  

Všechny provedené kontroly a zkoušky se pečlivě zaznamenají do stavebního 

deníku. 

y) Výstupní kontrola 

Kontrola skutečného provedení. 

Kontrolují se především spojení asfaltových pásů mezi sebou a dostatečné natavení 

pásů k podkladu. Kontrolu spojů lze provádět např. špachtlí a to tažením tohoto nástroje 

po spoji s mírným tlakem směrem do spoje. Dále se vizuálně kontroluje spojitost 

hydroizolace a také to, zda nedošlo k poškození asfaltových pásů špatným natavováním, 

tj. zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku puchýřů nebo bublin na povrchu pásů. 

Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku. 

K p řej ímce je  nutné doloži t :  

- osvědčení o kvalitě použitých materiálů 

- prohlášení o shodě použitých materiálů 

- stavební deník obsahující údaje o postupu prací 

- doklady o kontrolních a průkazních zkouškách použitých betonových směsí 
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4.2.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP 

Během izolatérských a betonářských prací je nutné dodržovat veškeré platné právní 

předpisy a vyhlášky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pracovníci se 

seznámí s možnými riziky na staveništi, která mohou vzniknout v průběhu prací na tomto 

procesu. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci před první pracovní směnou. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a 

poučeni. Všechny protokoly budou uschovány. 

Nejdů leži tě j š í  p ředpisy,  vyhlášky a nař í zení  vlády:  

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdější 

předpisů. 

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

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

hloubky 

 

4.2.10. Ochrana životního prostředí 

Při provádění zednických a betonářských prací bude nutno dodržovat stanovené 

hygienické limity a to především na prašnost a hladinu hluku. Max. povolené hladiny 

hluku jsou stanovené v NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací, ve znění pozdější předpisů. Pro stavební činnosti v období od 7:00 do 

21:00 je to 65 dB. Doporučuje se proto omezit činnost stavebních strojů, nářadí a jiné 

technologie na minimum. Je nutno nenechávat strojní zařízení v činnosti v průběhu 

stavební přestávky. Prašnost bude při nadměrném suchu omezena zkrápěním prašných 

ploch vodou.  

Znečištění přilehlých pozemních komunikací bude minimalizováno očištěním 

veškerých strojů a nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště. 
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Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů. 

Název odpadu Zatřídění odpadu Typ Nakládání s odpadem 

Asfalt 05 01 17 N Ekologická likvidace 

Plastové obaly 15 01 02 O Spálení 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

nebo obaly těmito látkami znečištěné 
15 01 10 N Ekologická likvidace 

Beton 17 01 01 O Recyklace 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06 

17 01 07 O Recyklace 

Dřevo 17 02 01 O Recyklace 

Plasty 17 02 03 O Spálení 

Železo a ocel 17 04 05 O Recyklace 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 

06 01 a 17 06 03 
17 06 04 O Skládka odpadů 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Spálení 
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4.3. Bilance zdrojů 

Tato kapitola je obsahem přílohy č. 2 této bakalářské práce. Bilanci zdrojů řeším se 

zaměřením na pracovníky v programu CONTEC. 
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5. Řešení organizace výstavby, zařízení staveniště 

5.1. Řešení organizace výstavby 

Podrobně řešeno v kapitole 1. Souhrnná technická zpráva. 

5.2. Zařízení staveniště 

Řešeno ve výkresové části této bakalářské práce. Konkrétně ve výkresu A.1.1. 

5.3. Technická zpráva zařízení staveniště 

5.3.1. Identifikační údaje 

Objednatel :  

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje 

Průmyslová 450 

530 03 Pardubice 

Stavebník ( investor) :  

Pardubický kraj, IČO / DIČ: 70892822 / CZ70892822 

Komenského nám. 125 

532 11 Pardubice 

kontaktní osoba: Ing. Jaroslava Hrdinová 

Generální  dodavatel  s tavby (GDS):  

VIKTORSTAV s.r.o., IČO / DIČ: 25618091 / CZ25618091 

Dašická 409 

537 01 Chrudim 

Generální  projektan t :  

APOLO CZ s.r.o., IČO / DIČ: 25618091 / CZ25618091 

Tyršova 155 

572 01 Polička 
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Název a místo s tavby:  

Výstavba nové výjezdové stanice ZZS PAK v Chrudimi 

Dr. Milady Horákové  

katastrální území: Chrudim 

p. č. pozemku: 1798/47 

Popis  objektu 

Objekt je navržen jako částečně dvoupodlažní, nepodsklepený a zastřešený plochou 

jednoplášťovou střechou. Půdorys objektu je navržen do tvaru nesymetrického písmene 

T, přičemž rozměry dvoupodlažní části, ve které se nachází místnosti pro zdravotnický 

personál, denní místnost a havarijní dispečink se zasedací místností, jsou 12,26 x 24,16 

m s výškou 7 m. Jednopodlažní část, ve které se nachází především garáže, je pak o 

rozměrech 18,13 x 23,6 m s výškou 4,85 m. 

Stavební  objekty 

D1 – Stavební a inženýrské objekty 

  D1-01 – Výjezdová základna 

  D1-02 – Komunikace a zpevněné plochy 

  D1-03 – Připojovací objekt 

  D1-04 – Kácení dřevin, náhradní výsadba 

D2 – Technická a technologická zařízení 

  D2-01 – Přípojka kanalizace 

  D2-02 – Přípojka vodovodu 

  D2-03 – Přeložka plynovodu STL 

  D2-04 – Areálové rozvody elektro 

  D2-05 – Přeložka kabelu ČD – telematika 

  D2-06 – Přípojka plynu a areálové rozvody 

P ředpokládané termíny 

Zahájení stavby: 7/2020 

Dokončení stavby: 11/2021 

 

Dokončení etapy založení stavby: 11/2020 
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a) Popis staveniště 

Plánovaná stavba výjezdové základny ZZS se nachází v okrajové části na jihu města 

Chrudim. Konkrétně se jedná o nezastavěný pás podél železniční trati č. 238 spojující 

Pardubice a Havlíčkův Brod. Plocha budoucího staveniště včetně jeho zařízení se bude 

nacházet na stavebním pozemku s p.č. 1798/47 a dále na pozemcích s p.č. 2817/1, st. 

3482, 3098/3, kde se počítá s dočasným záborem. Pozemky jsou rovinaté s minimálním 

místním i celkovým převýšením. Na pozemku s p.č. 1798/47 se nacházejí skupiny 

vzrostlých listnatých dřevin a velké množství hustě sázených vzrostlých dřevin 

jehličnatých, sloužících jako izolační zeleň vůči přilehlé železniční trati.  

Za stávajícího stavu na pozemcích, které budou využity pro staveniště a jeho zařízení, 

není žádné oplocení. Vjezd na staveniště bude zřízen z ulice Dr. Milady Horákové a bude 

pouze jeden. Jedná se tedy o staveniště neprůjezdné, a proto je zde uvažováno s prostorem 

pro obratiště. 

Před započetím prací na etapě založení stavby bude na stavebním pozemku 

v předstihu provedeno kácení již zmíněných stávajících dřevin, bude zde sejmutá 

stanovená vrstva ornice dle schéma sejmutí ornice (viz výkres A.1.7) a budou také 

dokončené stavební objekty D1-03 – Připojovací objekt, D2-03 – Přeložka plynovodu 

STL, D2-05 – Přeložka kabelu ČD - telematika a částečně i stavební objekt D2-06 – 

Přípojka plynu a areálové rozvody. U posledního zmíněného bude zřízena pouze přípojka 

STL plynovodu zatažená do připojovacího objektu.  

Budou dokončené i objekty pro vsakování dešťových vod, jimiž jsou zasakovací 

bloky a otevřená retenční nádrž. Tyto objekty budou při etapě založení stavby využívány 

pro účely zařízení staveniště. 

Celková plocha zabraná pro účely výstavby objektu výjezdové základny je 2 564 m2. 

b) Základní koncepce zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je navrženo pro etapu založení stavby výjezdové základny, 

zhotovení stavebního objektu D2-02 a dokončení stavebního objektu D2-06. Při pracích 

na těchto třech stavebních objektech je na staveništi uvažováno s maximálním počtem 

osmi pracovníků a dvou osob určených k odbornému vedení stavby. 
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5.3.2. Objekty zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště jsou situovány po obvodu staveniště od severovýchodní 

po jihovýchodní stranu stavebního objektu. 

Provozní část zařízení staveniště tvoří zpevněné plochy staveništní komunikace, 

zpevněná plocha pro mytí strojů a nákladních automobilů, plocha vymezená pro mytí 

pracovního nářadí, sklad materiálu, plocha pro dočasné skladování sypkého materiálu, 

plocha určená k parkování, oplocení a v neposlední řadě také staveništní rozvody 

kanalizace, elektřiny a vody, včetně míst pro jejich napojení. 

Sociální a hygienické zařízení staveniště zahrnuje kancelář stavbyvedoucího, šatnu 

pro převlékání dělníků, venkovní WC, pisoáry a umývárnu. 

Osvětlení staveniště není uvažováno, předpokládá se jednosměnný provoz do 16 hod. 

a) Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace bude provedena ze štěrkodrti frakce 0-32, která bude 

hutněna v tl. 25 cm na geotextilii vysoké gramáže a odvodněná mírným sklonem ve směru 

k otevřené retenční nádrži v jižní části staveniště. Použitá štěrkodrť se později využije při 

výměně podloží pod zpevněnými plochami kolem objektu dle samostatné části 

dokumentace stavebního objektu D1-02. V místě vedení podzemních sítí plynovodu a 

elektřiny budou z důvodu jejich ochrany v místech pojezdu strojů a nákladních 

automobilů položeny silniční betonové panely tl. 18 cm. Silniční panely budou uloženy 

na hutněném podkladu z lomové drti frakce 8-16. 

Poloměry otáčení vozidel jsou zakresleny ve výkresu Zařízení staveniště (výkres 

A.1.1). 
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b) Zpevněná plocha pro mytí strojů a nákladních automobilů 

Zpevněná plocha pro mytí strojů a nákladních automobilů před odjezdem ze 

staveniště je navržena z vyspádovaných silničních panelů. Silniční panely budou uloženy 

na hutněném podkladu, stejným způsobem, jako v případě staveništní komunikace. Odtok 

znečištěných vod z této plochy bude veden přes odlučovač ropných látek do zasakovacích 

bloků.  

Mytí strojů a nákladních automobilů bude probíhat pouze v případě potřeby omezení 

znečištění přilehlé komunikace za deštivého počasí. 

c) Plocha pro mytí pracovního nářadí 

Prostor vymezený pro mytí použitého pracovního nářadí je umístěn v blízkosti zdroje 

vody na zpevněné ploše staveniště. Samotné mytí nářadí bude probíhat pomocí stříkací 

pistole na zahradní hadici nad zednickým maltovníkem velkého objemu, jehož obsah se 

poté vylije do dvorní vpusti, která zde bude zřízena. Dvorní vpusť bude opatřena filtrační 

geotextilií, která se bude pravidelně vyměňovat. Odtok z dvorní vpusti bude veden, 

podobně jako u plochy pro mytí nákladních automobilů, přeš filtrační šachtu 

s vyjímatelným košíkem do zasakovacích bloků. 

  



 

94 
 

d) Kancelář stavbyvedoucího a sklad materiálu 

Kancelář pro stavbyvedoucího, společně s kontejnerem pro sklad materiálu, bude 

umístěna na zpevněné ploše ze silničních panelů v blízkosti vjezdu na staveniště. Jako 

kancelář stavbyvedoucího bude sloužit stavební buňka vybavená kompletní 

elektroinstalací včetně možnosti zapojení elektrického vytápění. Pro dočasné skladování 

drobného materiálu bude využit uzamykatelný skladový kontejner, který je taktéž 

vybaven kompletní elektroinstalací. 

 
Obrázek 1 - stavební buňka AB 4 – kancelář stavbyvedoucího (10) 

 
Obrázek 2 - skladový kontejner 20“ (10) 

e) Prostor pro skladování sypkého materiálu 

Prostor pro skladování sypkého materiálu není nijak zvlášť upraven. Jedná se pouze 

o volnou plochu na zpevněné ploše staveniště, která je zde navržena pro dočasnou skládku 

využívanou pro pokrytí nerovnosti množství zpracovaného a dopravovaného množství 

štěrkodrti při zásypu vnitřního prostoru ztraceného bednění. 
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f) Parkoviště 

Parkoviště je umístěno na zpevněné ploše staveniště. Je vyhrazeno k parkování tří 

automobilů o hmotnosti do 3,5 t a je určeno pouze pro pracovníky stavby a pro osoby 

oprávněné ke vstupu na staveniště např. v rámci kontrolních dnů. 

g) Oplocení 

Celý prostor staveniště bude po jeho obvodu o celkové délce cca 221 m ohraničen 

dílcovým mobilním oplocením výšky min. 1,8 m. Jednotlivé plotové dílce budou ve 

spodní části zastrčeny do patky a mezi sebou spojeny pomocí svorek. Na oplocení bude 

vždy na viditelných místech po cca 3 polích umístěna výstražná tabulka „Nepovolaným 

vstup zakázán“. 

 

 
Obrázek 3 - mobilní oplocení výšky 2 m (11) 

 

 
Obrázek 4 - svorka mobilního oplocení (11) 
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h) Rozvody inženýrských sítí a místa pro jejich napojení 

Rozvody inženýrských sítí pro účely staveniště jsou podrobně zakresleny ve 

výkresové části (výkres A.1.1). 

Místo pro napojení na vodovod, v podobě vodovodního rozdělovače s výtoky přes 

zahradní kohout, bude zřízeno v blízkosti nově vybudované vodoměrné šachty a prostoru 

pro mytí pracovního nářadí. Ve vodoměrné šachtě bude v nezámrzné hloubce osazen 

vodoměr pro odečet spotřeby vody pro účely stavby. 

Místo pro napojení na elektrickou energii bude zřízeno v blízkosti připojovacího 

objektu D1-03. Zde bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč s ochranným zařízením o 

odpovídajícím příkonu rozváděné energie. 

 

 
Obrázek 5 - hlavní staveništní rozvaděč HM 422 (12) 
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i) Šatna 

Šatna včetně menšího zázemí pro dělníky je řešena obytnou stavební buňkou 

s kompletní elektroinstalací včetně možnosti zapojení elektrického vytápění.  

Zde mohou dělníci trávit přestávku na oběd nebo se zde mohou konat porady. 

 

 
Obrázek 6 - stavební buňka AB 6 s předsíní – šatna dělníků (10) 

j) Hygienické zázemí 

Základní hygienické podmínky budou na staveništi zajištěny formou mobilního WC, 

mobilního pisoáru a mobilní umývárny. Umístění těchto objektů je s ohledem na 

přístupnost pro společnost zajišťující servis situováno co nejblíže k oplocení na 

severovýchodní straně od stavebního objektu. Po rozebrání části oplocení je tak umožněn 

snadný přístup z ulice Dr. Milady Horákové. 

Žádný z těchto objektů nevyžaduje připojení na vodu ani kanalizaci. 

 
Obrázek 7 - mobilní WC - TOI TOI fresh (13) 
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Obrázek 8 - mobilní pisoár - TOI TOI (13) 

 

 
Obrázek 9 - mobil umývárna - TOI TOI vošboule (13) 

 

Zhotovení, správné umístění, napojení na inženýrské sítě, udržování v bezvadném 

stavu a pozdější odstranění všech objektů zařízení staveniště má za odpovědnost sám 

GDS. 

5.3.3. Nasazení montážních strojů 

Pro práce na etapě založení stavby budou nasazeny především stroje pro zemní práce 

a stroje pro dopravu a zpracování betonové směsi. Dále budou využívány prostředky pro 

dopravu materiálu na staveniště a také zdvihací zařízení - hydraulické ruky nákladních 

automobilů. Bližší specifikace strojů viz samostatná kapitola této bakalářské práce - 

Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu. 
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5.3.4. Zdroje pro stavbu 

a) Elektrická energie pro staveništní provoz 

Nutný p ř íkon el .  energie 

S = 1,1 * �((�� ∗ �� + �	 ∗ �	 +  �
 ∗ �
)	   + 

       +  �(�� ∗ �� ∗ tan �� +  �	 ∗ �	 ∗  tan �	 +  �
 ∗ �
 ∗  tan �
)	) 

 

S = 1,1 * �(0,25 ∗ 9,95 +  0,8 ∗ 0,36)	 + (0,25 ∗ 9,95 ∗ 0,75 + 0,8 ∗ 0,36 ∗ 0,48)	 

   = 3,77 kW 

 

P1 = 1,6 + (0,8 + 1,6) + (2 * 2,2) + 0,65 + 0,9 = 9,95 kW  

• Okružní pila, vrtací kladiva, úhlové brusky, polyfůzní svářečka, svářečka 

elektrotvarovek 

P2 = 10 * 0,036 = 0,36 kW 

P3 = 0 kW 

  

S – zdánlivý příkon (kW) 

1,1 – součinitel rezervy pro nepředvídané zvýšení příkonu (10 %) 

Φ 1-3  – fázový posun 

β 1-3   – součinitel náročnosti podle ČSN 34 1610 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů (kW) 

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostor (kW) 

P3 – instalovaný výkon venkovního osvětlení (kW) 

  



 

100 
 

b) Potřeba vody pro staveništní provoz 

Sekundová spot řeba vody 

Qn = ∑ (Pn * kn) / t x 3600 = (500 * 1,6 + 750 * 1,8 + 200 * 1,6) / 8 * 3600 = 0,086 l/s 

=> DN 32 – napojení ve vodoměrné šachtě 

 

Pn – spotřeba vody za směnu 

• ošetřování čerstvého betonu, mytí nákladních automobilů, mytí nářadí) 

kn – koeficient nerovnoměrnosti (1,6 – 2,7) 

t – doba odběru 

Požární  voda 

Qpo = V * N = 6,7 * 1,3 = 8,71 l/s 

  

V – spotřeba požární vody podle obestavěného prostoru a požárního zatížení  

       (6,7 – 13,3 l/s) 

N – součinitel vyjadřující požární odolnost dělících konstrukcí zajišťujících stabilitu 

objektu a rychlost odhořívání konstrukce (1,0 – 2,0) 

5.3.5. Řešení dopravních tras 

Dopravní trasy na staveniště podrobně řeší samostatná kapitola této bakalářské práce 

- Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

5.3.6. Likvidace zařízení staveniště 

Zařízení staveniště bude odstraněno až po skončení veškerých stavebních a 

montážních prací. Provede tak generální dodavatel stavby a to v plném rozsahu a 

v dohodnutém čase před kolaudací stavby. Současně s odstraněním zařízení staveniště 

budou provedeny i úpravy terénu a zpevněných ploch kolem dokončeného objektu. 

5.3.7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Rizika, které mohou vniknout při etapě založení stavby, blíže řeší samostatná 

kapitola této bakalářské práce - Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
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5.3.8. Životní prostředí a požární bezpečnost 

Při provádění všech stavebních a montážních prací bude nutno dodržovat platné 

právní předpisy. Pozornost je třeba věnovat především na stanovené hygienické limity a 

to především na prašnost a hladinu hluku. Max. povolené hladiny hluku jsou stanovené v 

NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů. Pro stavební činnosti v období od 7:00 do 21:00 je to 65 dB. 

Doporučuje se proto omezit činnost stavebních strojů, nářadí a jiné technologie na 

minimum. Je nutno nenechávat strojní zařízení v činnosti v průběhu stavební přestávky.  

Prašnost bude při nadměrném suchu omezena zkrápěním prašných ploch vodou.  

Znečištění přilehlých pozemních komunikací bude minimalizováno očištěním 

veškerých strojů a nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště. 

Dále je nutné brát zřetel na způsob nakládání s odpady. V průběhu celého procesu 

výstavby se zhotovitel stavby musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Požární bezpečnost během výstavby upravuje vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdější 

předpisů. 
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5.3.9. Časový plán stavby 

Tuto část řeší samostatná kapitola této bakalářské práce - Časový plán technologické 

etapy. 

5.3.10. Důležitá telefonní čísla 

Hasiči – 150 

Zdravotnická záchranná služba – 155 

Objednatel –  

Stavebník – 

Projektant – 

Uvedená čísla budou vyvěšena i v kanceláři stavbyvedoucího. 
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6. Časový plán 

Časový plán jsem zpracoval v softwaru CONTEC. Celá kapitola je obsahem přílohy č. 3 

této bakalářské práce. 
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7. Návrh strojní sestavy 

7.1. Návrh Strojní sestavy 

Sejmutí ornice 

Plocha skrývky: 2155 m2 

Objem zeminy: 431 m3 

Plocha pro skládkování vytěžené zeminy je vzdálena od místa stavby 6,3 km. 

Strojní sestava 1: kolový rypadlo-nakladač + kolový sklápěč 

Rypadlo-nakladač  

Název stroje: Komatsu WB93R 

 
Obrázek 1 - rypadlo-nakladač Komatsu WB93R 

Objem přední lopaty: 1 m3 

Šířka přední lžíce: 2,34 m 

Rypná síla přední lopaty: 6 500 kg 

Rypná síla podkopové lžíce: 6 100 kg 

Provozní hmotnost: 9,5 t 

Průměrná rychlost při pohybu po silnici: 25 km/h 

Náklady: 750 Kč/h (bez DPH) 
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Obrázek 2 - rypadlo-nakladač Komatsu WB93R – rozměry, pracovní dosahy 

         

 

Obrázek 3 - rypadlo-nakladač Komatsu WB93R - tabulka rozměrů 
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Výpočet hodinového výkonu navrhovaného rypadlo-nakladače: 

Q = (3600/tc ) * O * ko * kv * kč * ki = (3600/16)*1*0,85*0,7*0,8*0,9 = 96,4 m3/h 

 

• O ….. objem přední lopaty rypadla: 1 m3 

• ko ….. koeficient pro přepočet na kompaktní stav povrchu: 0,85 

(dle tř. rozpojitelnosti – tř. 3) 

• kv ….. koeficient výkonového využití: 0,7 (pro skrývku ornice) 

• kč ….. koeficient zohledňující časové, pracovní a organizační překážky: 0,8 

• ki ….. vliv člověka: 0,9 (zručná obsluha stroje) 

• tc ….. teoretická doba trvání jednoho cyklu: 

 

tc = ttěž + 2 * tpřes + tvys = 2 + 2 * 6 + 2 = 16 s 

 ttěž ….. doba odtěžování povrchu do naplnění lopaty:  

s / v1 = 1,8 / 0,83 = 2 s 

o s … dráha 

s = (O * ko) / (šrad * vtěž) = (1 * 0,85) / (2,34 * 0,2) = 1,8 m 

o v1 … rychlost pojezdu vpřed 3 km/h = 0,83 m/s 

 šrad … šířka lžíce: 2,34 m 

 vtěž … výška těžení: 0,2 m 

 tpřes ….. doba přesunu rypadlo-nakladače ke sklápěči: 6 s 

 tvys ….. doba vysypání do odvozního prostředku: 2 s 

  



 

107 
 

Sklápěč 

Název stroje: MAN TGS 32 8x6 

 
Obrázek 4 - sklápěč MAN TGS 32 8x6 

Průměrná rychlost sklápěče: 45 km/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 9 130 x 2 550 x 3 600 mm 

Ložná plocha (d x š x v): 6 200 x 2 380 x 900 mm 

Objem ložné plochy: 13 m3 

Nosnost: 16,1 t 

Celková hmotnost: 32 t 

Náklady: 700 Kč/h; 32 Kč/km (bez DPH) 
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Výpočet: 

Objem zeminy, který je schopný sklápěč převézt: 

16,1 t ÷ 1,8 t/m3 = 8,9 m3 

Doba naložení sklápěče rypadlem: 

8,9 m3 ÷ 96,4 m3/h = 0,092 h = 5,52 min 

Doba dopravy zeminy na skládku: 

jízda: (6,3 km ÷ 45 km/h) * 2 jízdy = 0,28 h = 16,8 min 

vykládka: 0,1 h (odhadem) 

Celkový čas 1 cyklu: 

nakládka + jízda + vykládka = 0,092 + 0,28 + 0,1 = 0,472 h 

Výkon sklápěče:  

8,9 m3 ÷ 0,472 h = 18,9 m3/h 

Určení počtu sklápěčů: 

96,4 m3/h ÷ 18,9 m3/h = 5,1 = 5 sklápěčů 

Celková doba těžení zeminy touto strojní sestavou: 

431 m3 ÷ 94,5 m3/h = 4,6 h 

Počet jízd sklápěčů: 

(431 m3 ÷ 8,9 m3) = 49 jízd ÷ 5 = 9,8 jízd jednoho sklápěče 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude sejmutí ornice provádět. 

Firma: Bauset CZ a.s. 

 Nemošická 1495, Pardubice 

 - adresa mechanizačního střediska: Čepí 103 
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Strojní sestava 2: pásový dozer + kolový nakladač + kolový sklápěč 

+ doprava dozeru: tahač s podvalníkem 

Dozer  

Název stroje: Caterpillar D6N XL 

 
Obrázek 5 - dozer Caterpillar D6N XL 

Objem přední radlice: 3,3 m3 

Šířka přední radlice: 3,27 m 

Provozní hmotnost: 16,7 t 

Max. tažná síla: 320 kN 

Náklady: 1 500 Kč/h (bez DPH) 

 

Obrázek 6 - dozer Caterpillar D6N XL - rozměry 

1 – 1 890 mm; 2 – 2 500 mm; 3 – 3 050 (3 110) mm; 4 – 2 605 mm; 5 – 3 995 mm;  

6 – 3 006 mm; 7 – 66 mm; 8 – 364 mm; 9 – 623 mm 
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Výpočet hodinového výkonu navrhovaného dozeru: 

Q = (3600/tc ) * O * ko * kv * kč * ki = (3600/12)*3,3*0,85*0,6*0,75*0,8 = 302,9 m3/h 

 

• O ….. objem radlice dozeru: 3,3 m3 

• ko ….. koeficient pro přepočet na kompaktní stav povrchu: 0,85 

(dle tř. rozpojitelnosti – tř. 3) 

• kv ….. koeficient výkonového využití: 0,6 (pro skrývku ornice) 

• kč ….. koeficient zohledňující časové, pracovní a organizační překážky: 0,75 

• ki ….. vliv člověka: 0,8 (méně zručná obsluha stroje) 

• tc ….. teoretická doba trvání jednoho cyklu: 

 

tc = ttěž + tpřes + třaz = 5 + 5 + 2 = 12 s 

 ttěž ….. doba odtěžování povrchu do naplnění radlice: 

s / v1 = 4,29 / 0,92 = 5 s 

o s … dráha 

s = (O * ko) / (šrad * vtěž) = (3,3 * 0,85) / (3,27 * 0,2) = 4,29 m 

o v1 … rychlost pojezdu vpřed 3,3 km/h = 0,92 m/s 

 šrad … šířka radlice: 3,27 m 

 vtěž … výška těžení: 0,2 m 

 tpřes ….. doba přesunu dozeru na další úsek: 

s / v2 = 4,29 / 0,94 = 5 s 

o v2 … rychlost pojezdu vzad: 3,4 km/h = 0,94 m/s 

 třaz ….. doba řazení: 2 s 
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Nakladač  

Název stroje: Komatsu WB93R-8 

 
Obrázek 7 - rypadlo-nakladač Komatsu WB93R 

Objem lžíce: 1 m3 

Šířka přední lžíce: 2,34 m 

Rypná síla přední lopaty: 6 500 kg 

Rypná síla podkopové lžíce: 6 100 kg 

Provozní hmotnost: 9,5 t 

Náklady: 750 Kč/h (bez DPH) 

 

Výpočet hodinového výkonu navrhovaného nakladače: 

Q = (3600/tc ) * O * kv * kč * ki = (3600/22)*1*0,9*0,9*0,95 = 125,9 m3/h 

 

• O ….. objem lopaty nakladače: 1 m3 

• kv ….. koeficient výkonového využití: 0,9 

• kč ….. koeficient zohledňující časové, pracovní a organizační překážky: 0,9 

• ki ….. vliv člověka: 0,95 (zručná obsluha stroje) 

• tc ….. teoretická doba trvání jednoho cyklu: 

 

tc = tn + 2 * tp + tv = 4 + 2 * 8 + 2 = 22 s 

 tn ….. doba nabírání lopaty a zdvihu do přepravní polohy: 3 - 5 s 

 tp ….. doba otáčení a přesunu k odvoznímu prostředku: 6 - 12 s 

 tv ….. doba vysypání: 2 s 
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Sklápěč 

Název stroje: MAN TGS 32 8x6 

 
Obrázek 8 - sklápěč MAN TGS 32 8x6 

Průměrná rychlost sklápěče: 45 km/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 9 130 x 2 550 x 3 600 mm 

Ložná plocha (d x š x v): 6 200 x 2 380 x 900 mm 

Objem ložné plochy: 13 m3 

Nosnost: 16,1 t 

Celková hmotnost: 32 t 

Náklady: 700 Kč/h; 32 Kč/km (bez DPH) 

  



 

113 
 

Tahač + podvalník 

Název stroje: Volvo FH16 750 + Goldhofer STZ L3A 

 
Obrázek 9 - tahač Volvo FH16 750   

 

 
Obrázek 10 - podvalník Goldhofer STZ L3A 

Ložná plocha podvalníku (d x š): max. 8 000 x 3 000 mm 

Nosnost podvalníku: 34 t 

Náklady: 900 Kč/h; 45 Kč/km (bez DPH) 
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Výpočet: 

Objem zeminy, který je schopný sklápěč převézt: 

16,1 t ÷ 1,8 t/m3 = 8,9 m3 

Doba naložení sklápěče nakladačem: 

8,9 m3 ÷ 125,9 m3/h = 0,071 h = 4,26 min 

Doba dopravy zeminy na skládku: 

jízda: (6,3 km ÷ 45 km/h) * 2 jízdy = 0,28 h = 16,8 min 

vykládka: 0,1 h (odhadem) 

Celkový čas 1 cyklu: 

nakládka + jízda + vykládka = 0,071 + 0,28 + 0,1 = 0,451 h 

Výkon sklápěče:  

8,9 m3 ÷ 0,451 h = 19,7 m3/h 

Určení počtu sklápěčů: 

125,9 m3/h ÷ 19,7 m3/h = 6,4 = 7 sklápěčů 

Celková doba těžení zeminy touto strojní sestavou: 

431 m3/h ÷ 125,9 m3/h = 3,4 h 

Počet jízd sklápěčů: 

(431 m3 ÷ 8,9 m3) = 49 jízd ÷ 7 = 7 jízd jednoho sklápěče 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude sejmutí ornice provádět. 

Firma: Bauset CZ a.s. 

Nemošická 1495, Pardubice 

 - adresa mechanizačního střediska: Čepí 103 
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Posouzení strojních sestav pro sejmutí ornice: 

Doba jízdy rypadlo-nakladače mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 25 km/h 

10 ÷ 25 = 0,4 h 

Doba jízdy sklápěče mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 45 km/h 

10 ÷ 45 = 0,22 h 

Doba jízdy tahače s naloženým dozerem mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 35 km/h 

10 ÷ 35 = 0,29 h 

 

Strojní sestava 1 

Č. P. Název položky 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 Rypadlo-nakladač 1 hod 4,6 750 3 450 

2 Sklápěč 5 
hod 4,6 700 16 100 

km 9,8*6,3*2 123,5 32 17 760 

3 Doprava (sklápěč) 5 
hod 0,22*2 0,44 700 1 540 

km 10*2 20 32 3 200 

4 
Doprava 

(rypadlo-nakladač) 
1 hod 0,4*2 0,8 750 600 

bez DPH 42 650 
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Strojní sestava 2 

Č. 

P. 
Název položky 

Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 Dozer 1 hod 3,4 1500 5 100 

2 Nakladač 1 hod 3,4 750 2 550 

3 Sklápěč 7 
hod 3,4 700 14 280 

km 7*6,3*2 88,2 32 19757 

4 Doprava (nakladač) 1 hod 0,4*2 0,8 750 600 

5 Doprava (sklápěč) 7 
hod 0,22*2 0,44 700 2 156 

km 10*2 20 32 4 480 

6 

Doprava dozeru 

tahačem s 

podvalníkem 

1 

hod 0,29*2+0,5*2 1,58 900 1 422 

km 2*10 20 45 900 

7 Vykládka dozeru 1 kpl 2 450 900 

8 Nakládka dozeru 1 kpl 2 450 900 

9 
Čekání tahače na 

staveništi 
1 hod 3,4 350 1 190 

bez DHP 54 235 

Vyhodnocení: 

Vybírám strojní sestavu 1 především z důvodu nižších nákladů za provedení prací a také 

z důvodu velikosti plochy, ze které se sejmutí ornice provádí. Dozer v kombinaci s 

nakladačem by byl vhodný spíše pro práce většího rozsahu. 
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Hloubení jámy 

Objem těžené zeminy: jáma včetně svahování = 1094 m3 

Třída těžitelnosti: 3. tř. 

Plocha pro skládkování vytěžené zeminy je vzdálena od místa stavby 8,1 km. 

Strojní sestava 1: kolový rypadlo-nakladač + kolový sklápěč 

Rypadlo-nakladač  

Název stroje: Komatsu WB93R-8 

 
Obrázek 11 - rypadlo-nakladač Komatsu WB93R 

Objem podkopové lžíce: 0,212 m3 

Rypná síla přední lopaty: 6 500 kg 

Rypná síla podkopové lžíce: 6 100 kg 

Provozní hmotnost: 9,5 t 

Průměrná rychlost při pohybu po silnici: 25 km/h; 

Náklady: 750 Kč/h (bez DPH) 
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Výpočet hodinového výkonu navrhovaného rypadlo-nakladače: 

Pro lžíci šíře 40 cm: 

Q = (3600/tc ) * O * ko * kv * kč * ki = (3600/16)*0,127*0,85*0,95*0,8*0,9 = 16,6 m3/h 

Pro lžíci šíře 60 cm: 

Q = (3600/tc ) * O * ko * kv * kč * ki = (3600/16)*0,212*0,85*0,95*0,8*0,9 = 27,7 m3/h 

 

• O ….. objem podkopové lžíce rypadla: 0,127 m3 (40 cm), 0,212 m3 (60 cm)  

• ko ….. koeficient pro přepočet na rostlý stav zeminy: 0,85 

(dle třídy rozpojitelnosti – tř. 3) 

• kv ….. koeficient výkonového využití: 0,95 (pro výkopy jam a rýh) 

• kč ….. koeficient zohledňující časové, pracovní a organizační překážky: 0,8 

• ki ….. vliv člověka: 0,9 (zručná obsluha stroje) 

• tc ….. teoretická doba trvání jednoho cyklu: 

 

tc = trýp + 2 * tot + tvys = 4 + 2 * 5 + 2 = 16 s 

 trýp ….. doba rýpání a nabírání lžíce: 2 – 5 s 

 tot ….. doba otočení ramena rypadla: 4 – 7 s 

 tvys ….. doba vysypání do odvozního prostředku: 2 s 
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Sklápěč 

Název stroje: MAN TGS 32 8x6 

 
Obrázek 12 - sklápěč MAN TGS 32 8x6 

Průměrná rychlost sklápěče: 45 km/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 9 130 x 2 550 x 3 600 mm 

Ložná plocha (d x š x v): 6 200 x 2 380 x 900 mm 

Objem ložné plochy: 13 m3 

Nosnost: 16,1 t 

Celková hmotnost: 32 t 

Náklady: 700 Kč/h; 32 Kč/km (bez DPH) 
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Výpočet: 

Objem zeminy, který je schopný sklápěč převézt: 

16,1 t ÷ 1,8 t/m3 = 8,9 m3 

Doba naložení sklápěče rypadlem: 

8,9 m3 ÷ 27,7 m3/h = 0,321 h = 19,3 min 

Doba dopravy zeminy na skládku: 

jízda: (8,1 km ÷ 45 km/h) * 2 jízdy = 0,36 h = 21,6 min 

vykládka: 0,1 h (odhadem) 

Celkový čas 1 cyklu: 

nakládka + jízda + vykládka = 0,321 + 0,36 + 0,1 = 0,781 h 

Výkon sklápěče:  

8,9 m3 ÷ 0,781 h = 11,4 m3/h 

Určení počtu sklápěčů: 

27,7 m3/h ÷ 11,4 m3/h = 2,43 = 3 sklápěče 

Celková doba těžení zeminy touto strojní sestavou: 

1094 m3/h ÷ 27,7 m3/h = 39,5 h 

Počet jízd sklápěčů: 

(1094 m3 ÷ 8,9 m3) = 123 jízd ÷ 3 = 41 jízd jednoho sklápěče 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude hloubení jámy provádět. 

Firma: Bauset CZ a.s. 

 Nemošická 1495, Pardubice 

 - adresa mechanizačního střediska: Čepí 103 
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Strojní sestava 2: pásové rypadlo + kolový sklápěč 

+ doprava rypadla: tahač s podvalníkem 

Rypadlo 

Název stroje: Komatsu PC 170-LC 

 
Obrázek 13 - pásové rypadlo Komatsu PC 170-LC 

Objem lžíce: 0,8 m3 

Provozní hmotnost: 17,7 t 

Rypná síla lopaty: 11 500 kg 

Rypná síla násady: 8 200 kg 

Náklady: 1 300 Kč/h (bez DPH) 

  



 

122 
 

 

Obrázek 14 - pásové rypadlo Komatsu PC 170-LC - rozměry 

 

 

Obrázek 15 - pásové rypadlo Komatsu PC 170-LC - tabulka rozměrů 

 

 

Obrázek 16 - pásové rypadlo Komatsu PC 170-LC - tabulka přepravních rozměrů 

  



 

123 
 

 
Obrázek 17 - pásové rypadlo Komatsu PC 170-LC - pracovní dosahy 

 

 
Obrázek 18 - pásové rypadlo Komatsu PC 170-LC - tabulka pracovních dosahů 
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Tahač + podvalník 

Název stroje: Volvo FH16 750 + Goldhofer STZ L3A 

 
Obrázek 19 - tahač Volvo FH16 750   

 

 
Obrázek 20 - podvalník Goldhofer STZ L3A 

Ložná plocha podvalníku (d x š): max. 8 000 x 3 000 mm 

Nosnost podvalníku: 34 t 

Náklady: 900 Kč/h; 45 Kč/km (bez DPH) 

 

  



 

125 
 

Výpočet hodinového výkonu navrhovaného rypadla: 

Q = (3600/tc ) * O * ko * kv * kč * ki = (3600/18)*0,8*0,85*0,95*0,75*0,85 = 82.4 m3/h 

 

• O ….. objem lžíce rypadla: 0,8 m3 

• ko ….. koeficient pro přepočet na rostlý stav zeminy: 0,85 

(dle třídy rozpojitelnosti – tř. 3) 

• kv ….. koeficient výkonového využití: 0,95 (pro výkopy jam a rýh) 

• kč ….. koeficient zohledňující časové, pracovní a organizační překážky: 0,75 

• ki ….. vliv člověka: 0,85 (méně zručná obsluha stroje) 

• tc ….. teoretická doba trvání jednoho cyklu: 

 

tc = trýp + 2 * tot + tvys = 4 + 2 * 6 + 2 = 18 s 

 trýp ….. doba rýpání a nabírání lžíce: 2 – 5 s 

 tot ….. doba otočení ramena rypadla: 4 – 7 s 

 tvys ….. doba vysypání do odvozního prostředku: 2 s 
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Sklápěč 

Název stroje: MAN TGS 32 8x6 

 
Obrázek 21 - sklápěč MAN TGS 32 8x6 

Průměrná rychlost sklápěče: 45 km/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 9 130 x 2 550 x 3 600 mm 

Ložná plocha (d x š x v): 6 200 x 2 380 x 900 mm 

Objem ložné plochy: 13 m3 

Nosnost: 16,1 t 

Celková hmotnost: 32 t 

Náklady: 700 Kč/h; 32 Kč/km (bez DPH) 
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Výpočet: 

Objem zeminy, který je schopný sklápěč převézt: 

16,1 t ÷ 1,8 t/m3 = 8,9 m3 

Doba naložení sklápěče rypadlem: 

8,9 m3 ÷ 82,4 m3/h = 0,108 h = 6,5 min 

Doba dopravy zeminy na skládku: 

jízda: (8,1 km ÷ 45 km/h) * 2 jízdy = 0,36 h = 21,6 min 

vykládka: 0,1 h (odhadem) 

Celkový čas 1 cyklu: 

nakládka + jízda + vykládka = 0,108 + 0,36 + 0,1 = 0,568 h 

Výkon sklápěče:  

8,9 m3 ÷ 0,568 h = 15,7 m3/h 

Určení počtu sklápěčů: 

82,4 m3/h ÷ 15,7 m3/h = 5,25 = 6 sklápěčů 

Celková doba těžení zeminy touto strojní sestavou: 

1094 m3/h ÷ 82,4 m3/h = 13,3 h 

Počet jízd sklápěčů: 

(1094 m3 ÷ 8,9 m3) = 123 jízd ÷ 6 = 20,5 jízd jednoho sklápěče 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude hloubení jámy provádět. 

Firma: Bauset CZ a.s. 

 Nemošická 1495, Pardubice 

 - adresa mechanizačního střediska: Čepí 103 
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Posouzení strojních sestav pro hloubení jámy: 

Doba jízdy rypadlo-nakladače mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 25 km/h 

10 ÷ 25 = 0,4 h 

Doba jízdy sklápěče mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 45 km/h 

10 ÷ 45 = 0,22 h 

Doba jízdy tahače s naloženým pásovým rypadlem mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 35 km/h 

10 ÷ 35 = 0,29 h 

Doba jízdy nenaloženého tahače mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 40 km/h 

10 ÷ 40 = 0,25 h 

 

Strojní sestava 1 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 Rypadlo-nakladač 1 hod 39,5 750 29 625 

2 Sklápěč 3 
hod 39,5 700 82 950 

km 41*8,1*2 664,2 32 63 763 

3 
Doprava 

(rypadlo-nakladač) 
1 hod 0,4*2 0,8 750 600 

4 Doprava (sklápěč) 3 
hod 0,22*2 0,44 700 924 

km 10*2 20 32 1 920 

bez DPH 179 782 
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Strojní sestava 2 

Č. 

P. 
Název stroje 

Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 Rypadlo 1 hod 13,3 1300 17 290 

2 Sklápěč 6 
hod 13,3 700 55 860 

km 20,5*8,1*2 332,1 32 63 763 

3 

Doprava rypadla 

tahačem s 

podvalníkem 

1 

hod 0,29*2 0,58 900 522 

km 10*2 20 45 900 

4 

Cesta tahače mezi 

staveništěm a 

sídlem 

1 

hod 0,25*2 0,5 900 450 

km 10*2 20 45 900 

5 Nakládka rypadla 1 kpl 2 450 900 

6 Vykládka rypadla 1 kpl 2 450 900 

7 Doprava (sklápěč) 6 
hod 0,22*2 0,44 700 1 848 

km 10*2 20 32 3 840 

bez DPH 147 173 

Vyhodnocení: 

Vybírám strojní sestavu 2 především z důvodu nižších nákladů za provedení prací a také 

z důvodu dřívějšího dokončení. Rypadlo – nakladač má nižší výkonnost a hodil by se 

spíše na práce menšího rozsahu. Strojní sestava 2 je výhodnější díky krátké přepravní 

vzdálenosti. 

  



 

130 
 

Hloubení rýh základových pasů 

Objem těžené zeminy: 86,4 m3 

Třída těžitelnosti: 3. tř. 

Plocha pro skládkování vytěžené zeminy je vzdálena od místa stavby 8,1 km. 

Strojní sestava 1: pásové rypadlo + kolový sklápěč 

+ doprava rypadla: kontejnerový nákl. automobil 

Rypadlo 

Název stroje: Komatsu PC 55MR 

 
Obrázek 22 - pásové rypadlo Komatsu PC 55MR 

Objem lžíce: 0,13 m3 

Rypná síla lopaty: 3 980 kg 

Rypná síla násady: 2 270 kg 

Provozní hmotnost: 5,28 t 

Náklady: 770 Kč/h (bez DPH) 
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Obrázek 23 - pásové rypadlo Komatsu PC 55MR - rozměry 

 
Obrázek 24 - pásové rypadlo Komatsu PC 55MR - pracovní dosahy 

 

Obrázek 25 - pásové rypadlo Komatsu PC 55MR - tabulka rozměrů 
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Výpočet hodinového výkonu navrhovaného rypadla: 

Pro lžíci šíře 50 cm: 

Q = (3600/tc ) * O * ko * kv * kč * ki = (3600/17)*0,13*0,85*0,95*0,65*0,9 = 13 m3/h 

 

• O ….. objem lžíce rypadla: 0,13 m3 

• ko ….. koeficient pro přepočet na rostlý stav zeminy: 0,85 

(dle třídy rozpojitelnosti – tř. 3) 

• kv ….. koeficient výkonového využití: 0,95 (pro výkopy jam a rýh) 

• kč ….. koeficient zohledňující časové, pracovní a organizační překážky: 0,65 

• ki ….. vliv člověka: 0,9 (zručná obsluha stroje) 

• tc ….. teoretická doba trvání jednoho cyklu: 

 

tc = trýp + 2 * tot + tvys = 3 + 2 * 6 + 2 = 17 s 

 trýp ….. doba rýpání a nabírání lžíce: 2 – 5 s 

 tot ….. doba otočení ramena rypadla: 4 – 7 s 

 tvys ….. doba vysypání do odvozního prostředku: 2 s 
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Sklápěče 

Název stroje: DAF CF 85.360 6x4 

 
Obrázek 26 - sklápěč DAF CF 85.360 6x4 

Průměrná rychlost sklápěče: 45 km/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 8 200 x 2 520 x 3 200 mm 

Ložná plocha (d x š x v): 5 200 x 2 350 x 800 mm 

Objem ložné plochy: 9,8 m3 

Nosnost: 13 t 

Celková hmotnost: 26 t 

Náklady: 600 Kč/h; 35 Kč/km (bez DPH) 
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Název stroje: Tatra T815 S3 6x6 

 
Obrázek 27 - sklápěč Tatra T815 S3 6x6 

Průměrná rychlost sklápěče: 45 km/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 7 400 x 2 520 x 3 200 mm 

Ložná plocha (d x š x v): 4 800 x 2 350 x 800 mm 

Objem ložné plochy: 9 m3 

Nosnost: 10,7 t 

Celková hmotnost: 22 t 

Náklady: 600 Kč/h; 35 Kč/km (bez DPH) 
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Kontejnerový nákladní automobil 

Název stroje: DAF LF 45.230 4x2 

 
Obrázek 28 - kontejnerový nákladní automobil DAF LF 45.230 4x2 

Průměrná rychlost automobilu: 50 km/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 5 970 x 2 320 x 2 810 mm 

Výška háku: 1 000 mm 

Ložná plocha (d x š x v): 4 500 x 2 100 x 500 mm 

Nosnost: 8 t 

Celková hmotnost: 12 t 

Náklady: 550 Kč/h; 30 Kč/km; 150 Kč/h čekání (bez DPH) 

 

 
Obrázek 29 - natahovací kontejner na automobil DAF LF 45.230  
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Výpočet: 

Objem zeminy, který je schopný sklápěč převézt: 

sklápěč DAF: 13 t ÷ 1,8 t/m3 = 7,2 m3 

sklápěč Tatra: 10,7 t ÷ 1,8 t/m3 = 5,9 m3 

Doba naložení sklápěče rypadlem: 

sklápěč DAF: 7,2 m3 ÷ 13 m3/h = 0,554 h = 33 min 

sklápěč Tatra: 5,9 m3 ÷ 13 m3/h = 0,454 h = 27 min 

Doba dopravy zeminy na skládku: 

jízda: (8,1 km ÷ 45 km/h) * 2 jízdy = 0,36 h = 21,6 min 

vykládka: 0,1 h (odhadem) 

Celkový čas 1 cyklu: 

sklápěč DAF: nakládka + jízda + vykládka = 0,554 + 0,36 + 0,1 = 1,014 h 

sklápěč Tatra: nakládka + jízda + vykládka = 0,454 + 0,36 + 0,1 = 0,914 h 

Výkon sklápěče: 

sklápěč DAF: 7,2 m3 ÷ 1,014 h = 7,1 m3/h 

sklápěč Tatra: 5,9 m3 ÷ 0,914 h = 6,5 m3/h 

Určení počtu sklápěčů: 

13 m3/h ÷ ((7,1+6,5)/2) m3/h = 1,9 = 2 sklápěče 

Celková doba těžení zeminy touto strojní sestavou: 

86,4 m3/h ÷ 13,0 m3/h = 6,6 h 

Počet jízd sklápěčů: 

(86,4 m3 ÷ ((7,2+5,9)/2) m3) = 14 jízd ÷ 2 = 7 jízd jednoho sklápěče 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude hloubení rýh základových pasů provádět. 

Firma: DELF CZ LŽIČAŘ, s.r.o. 

Letecká 214, Pardubice 
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Strojní sestava 2: rypadlo-nakladač + sklápěč 

Rypadlo-nakladač  

Název stroje: Komatsu WB93R-8 

 
Obrázek 30 - rypadlo-nakladač Komatsu WB93R 

Objem přední lopaty: 1 m3 

Šířka přední lžíce: 2,34 m 

Rypná síla přední lopaty: 6 500 kg 

Rypná síla podkopové lžíce: 6 100 kg 

Provozní hmotnost: 9,5 t 

Průměrná rychlost při pohybu po silnici: 25 km/h 

Náklady: 750 Kč/h (bez DPH) 
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Výpočet hodinového výkonu navrhovaného rypadlo-nakladače: 

Pro lžíci šíře 40 cm: 

Q = (3600/tc ) * O * ko * kv * kč * ki = (3600/16)*0,127*0,85*0,95*0,8*0,9 = 16,6 m3/h 

 

• O ….. objem podkopové lžíce rypadla: 0,127 m3  

• ko ….. koeficient pro přepočet na rostlý stav zeminy: 0,85 

(dle třídy rozpojitelnosti – tř. 3) 

• kv ….. koeficient výkonového využití: 0,95 (pro výkopy jam a rýh) 

• kč ….. koeficient zohledňující časové, pracovní a organizační překážky: 0,8 

• ki ….. vliv člověka: 0,9 (zručná obsluha stroje) 

• tc ….. teoretická doba trvání jednoho cyklu: 

 

tc = trýp + 2 * tot + tvys = 4 + 2 * 5 + 2 = 16 s 

 trýp ….. doba rýpání a nabírání lžíce: 2 – 5 s 

 tot ….. doba otočení ramena rypadla: 4 – 7 s 

 tvys ….. doba vysypání do odvozního prostředku: 2 s 
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Sklápěč 

Název stroje: MAN TGS 32 8x6 

 
Obrázek 31 - sklápěč MAN TGS 32 8x6 

Průměrná rychlost sklápěče: 45 km/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 9 130 x 2 550 x 3 600 mm 

Ložná plocha (d x š x v): 6 200 x 2 380 x 900 mm 

Objem ložné plochy: 13 m3 

Nosnost: 16,1 t 

Celková hmotnost: 32 t 

Náklady: 700 Kč/h; 32 Kč/km (bez DPH) 
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Výpočet: 

Objem zeminy, který je schopný sklápěč převézt: 

16,1 t ÷ 1,8 t/m3 = 8,9 m3 

Doba naložení sklápěče rypadlem: 

8,9 m3 ÷ 16,6 m3/h = 0,536 h = 32,2 min 

Doba dopravy zeminy na skládku: 

jízda: (8,1 km ÷ 45 km/h) * 2 jízdy = 0,36 h = 21,6 min 

vykládka: 0,1 h (odhadem) 

Celkový čas 1 cyklu: 

nakládka + jízda + vykládka = 0,536 + 0,36 + 0,1 = 0,996 h 

Výkon sklápěče:  

8,9 m3 ÷ 0,996 h = 8,9 m3/h 

Určení počtu sklápěčů: 

16,6 m3/h ÷ 8,9 m3/h = 1,9 = 2 sklápěče 

Celková doba těžení zeminy touto strojní sestavou: 

86,4 m3 ÷ 16,6 m3/h = 5,2 h 

Počet jízd sklápěčů: 

(86,4 m3 ÷ 8,9 m3) = 10 jízd ÷ 2 = 5 jízd jednoho sklápěče 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude hloubení jámy provádět. 

Firma: Bauset CZ a.s. 

 Nemošická 1495, Pardubice 

 - adresa mechanizačního střediska: Čepí 103 

  



 

141 
 

Posouzení strojních sestav pro hloubení rýh základových pasů: 

Doba jízdy rypadlo-nakladače mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 25 km/h 

10 ÷ 25 = 0,4 h 

Doba jízdy sklápěče mezi sídlem a staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 45 km/h 

10 ÷ 45 = 0,22 h 

Doba jízdy kontejnerového automobilu s naloženým pásovým rypadlem mezi sídlem a 

staveništěm: 

délka trasy = 10 km 

rychlost jízdy: 30 km/h 

10 ÷ 30 = 0,33 h 

 

Strojní sestava 1 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 Rypadlo 1 hod 6,6 770 5 082 

2 Sklápěč 2 
hod 6,6 600 7 920 

km 7*8,1*2 113,4 35 7 938 

3 

Doprava rypadla 

kontejnerovým nákladním 

automobilem 

1 

hod 0,33*2 0,66 550 363 

km 10*2 20 30 600 

4 

Čekání kontejnerového 

nákladního automobilu  

na stavbě 

1 hod 6,6 150 990 

5 Doprava (sklápěč) 2 
hod 0,22*2 0,44 600 528 

km 10*2 20 35 1 400 

bez DPH 24 821 
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Strojní sestava 2 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 Rypadlo-nakladač 1 hod 5,2 750 3 900 

2 Sklápěč 2 
hod 5,2 700 7 280 

km 5*8,1*2 81 32 5 184 

3 
Doprava 

(rypadlo-nakladač) 
1 hod 0,4*2 0,8 750 600 

4 Doprava (sklápěč) 2 
hod 0,22*2 0,44 700 616 

km 10*2 20 32 1 280 

bez DPH 18 860 

Vyhodnocení: 

Vybírám strojní sestavu 1. Je to sice finančně nákladnější a zdlouhavější varianta, ale 

vzhledem k tomu, že bude potřeba provádět práce ze dna stavební jámy, bude lepší 

použít menší pásové rypadlo. To je výhodnější jak z hlediska nižší provozní hmotnosti, 

tak z hlediska pohybu ve stavební jámě, která má poměrně malou velikost a její dno se 

nachází v jílovité vrstvě zdejšího půdního profilu. Menší pásové rypadlo zvládne, dle 

mého názoru, daný úkol provést snáz a lépe, nežli velký rypadlo-nakladač. 
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Betonáž základových pasů 

Objem dopravovaného betonu: 86,4 m3 

Třída betonu: C 20/25 XC1 

Strojní sestava 1: autočerpadlo + autodomíchávač 

Autočerpadlo 

Název stroje:  podvozek: Mercedes-Benz Actros 2632 6x4 

  čerpadlo: Schwing S 34 

 
Obrázek 32 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2632 6x4 s čerpadlem Schwing S 34 

Dodávka betonové směsi: 20 – 160 m3/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 10 810 x 2 550 x 3 850 mm 

Celková hmotnost: 26 t 

Další informace o stroji: průměr trubice: 125 mm; tlak čerpadla: 85 bar,  

počet ramen výložníku: 4 

Náklady: přistavení na stavbu a zpět – 2 270 Kč; 2 620 Kč/h; 25 Kč/m3 (bez DPH) 

(hodinová sazba lze dělit na 1/4 hodiny) 

(30 min – mytí) 
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Obrázek 33 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2632 6x4 s čerpadlem Schwing S 34 - schéma rozpatkování 

 

Obrázek 34 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2632 6x4 s čerpadlem Schwing S 34 - pracovní dosahy 
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Autodomíchávač 

Název stroje: MAN TGS 32.420 8x4 

 
Obrázek 35 - autodomíchávač MAN TGS 32.420 8x4 (Cemex) 

Objem bubnu: 9 m3 

Celkové rozměry (d x š x v): 8 760 x 2 550 x 4 000 mm 

Celková hmotnost: 32 t 

Čas vyprázdnění 1 m3: 1,5 min (40 m3/h) 

Max. rychlost se směsí: 60 km/hod 

Max. rychlost bez směsi: 80 km/hod 

Náklady: pásmo 33 - 35 km – 460 Kč/m3;  

prostoj při vykládce nad 30 min. – započatá 1/4 hodina = 200 Kč (bez DPH) 

(V cenách pásem je započten čas vykládky na staveništi do 30 minut) 
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Výpočet: 

Hodinový výkon betonárny: 90 m3 

Vzdálenost betonárny od místa stavby: 16,8 km 

Objem betonu, který je schopný domíchávač převézt: 

max. 9 m3 

Doba plnění autodomíchávače: 

9 m3 ÷ 90 m3/h = 0,1 h = 6 min 

Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na stavbu: 

16,8 km ÷ 35 km/h = 0,48 h = 29 min 

Doba vyprázdnění autodomíchávače: 

1 m3 = 1,5 min (40 m3/h) 

9 m3 = 13,5 min = 0,225 h 

Doba jízdy autodomíchávače ze stavby do betonárny: 

16,8 km ÷ 50 km/h = 0,336 h = 20,2 min 

Celkový čas 1 cyklu: 

plnění AD + jízda na stavbu + vyprázdnění AD + jízda do betonárny = 1,141 h 

Výkon autodomíchávače:  

9 m3 ÷ 1,141 h = 7,9 m3/h 

Určení počtu autodomíchávačů: 

40 m3/h ÷ 7,9 m3/h = 5,1 = 5 autodomíchávačů 

Celková doba betonáže touto strojní sestavou: 

86,4 m3/h ÷ 39,5 m3/h = 2,19 h 

Počet jízd autodomíchávačů: 

86,4 m3 ÷ 9 m3 = 10 jízd ÷ 5 = 2 jízdy jednoho autodomíchávače 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude betonáž provádět. 

Firma: CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky  

- provozovna: Pardubice, Semtín 102 
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Strojní sestava 2: autočerpadlo + autodomíchávač 

Autočerpadlo 

Název stroje:  podvozek: Mercedes-Benz Actros 2631 6x4 

  čerpadlo: Schwing S 36 SX 

 
Obrázek 36 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2631 6x4 s čerpadlem Schwing S 36 

Dodávka betonové směsi: 20 – 163 m3/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 11 987 x 2 550 x 3 995 mm 

Celková hmotnost: 32 t 

Další informace o stroji: průměr trubice: 125 mm; tlak čerpadla: 20 bar; kapacita 

násypky: 0,6 m3  

Náklady: přistavení na stavbu a zpět – 50 Kč/km; 2 500 Kč/h; 20 Kč/m3 (bez DPH) 

(hodinová sazba lze dělit na 1/4 hodiny) 

(30 min – mytí) 

 
Obrázek 37 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2631 6x4 s čerpadlem Schwing S 36 - schéma rozpatkování 
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Obrázek 38 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2631 6x4 s čerpadlem Schwing S 36 - pracovní dosahy 
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Autodomíchávač 

Název stroje: MAN TGS 32.420 8x4 

 
Obrázek 39 - autodomíchávač MAN TGS 32.420 8x4 (M-Bet) 

Objem bubnu: 9 m3 

Celkové rozměry (d x š x v): 8 760 x 2 550 x 4 000 mm 

Celková hmotnost: 32 t 

Čas vyprázdnění 1 m3: 1,5 min (40 m3/h) 

Max. rychlost se směsí: 60 km/hod 

Max. rychlost bez směsi: 80 km/hod 

Náklady: 70 Kč/km; prostoj při vykládce nad 15 min. – započatá 1/4 hodina = 90 Kč 

(V ceně dopravy je započten čas vykládky na staveništi do 15 minut) 
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Výpočet: 

Hodinový výkon betonárny: 65 m3 

Vzdálenost betonárny od místa stavby: 13,7 km 

Objem betonu, který je schopný domíchávač převézt: 

max. 9 m3 

Doba plnění autodomíchávače: 

9 m3 ÷ 65 m3/h = 0,138 h = 8,3 min 

Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na stavbu: 

13,7 km ÷ 35 km/h = 0,391 h = 23,5 min 

Doba vyprázdnění autodomíchávače: 

1 m3 = 1,5 min (40 m3/h) 

9 m3 = 13,5 min = 0,225 h 

Doba jízdy autodomíchávače ze stavby do betonárny: 

13,7 km ÷ 45 km/h = 0,304 h = 18,3 min 

Celkový čas 1 cyklu: 

plnění AD + jízda na stavbu + vyprázdnění AD + jízda do betonárny = 1,058 h 

Výkon autodomíchávače:  

9 m3 ÷ 1,058 h = 8,5 m3/h 

Určení počtu autodomíchávačů: 

30 m3/h ÷ 8,5 m3/h = 3,53 = 4 autodomíchávače 

Celková doba betonáže touto strojní sestavou: 

86,4 m3/h ÷ 34 m3/h = 2,54 h 

Počet jízd autodomíchávačů: 

86,4 m3 ÷ 9 m3 = 10 jízd ÷ 4 = 2,5 jízd jednoho autodomíchávače 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude betonáž provádět. 

Firma: M-Bet, s.r.o. 

 Milheimova 2889, Průmyslová zóna Pardubice 
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Posouzení strojních sestav pro betonáž základových pasů: 

Strojní sestava 1 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 
Přistavení 

autočerpadla 
1 kpl 1 2270 2 270 

2 Autočerpadlo 1 
hod 2,25+0,5 2,75 2620 7 205 

m3 86,4 25 2 160 

3 Autodomíchávač - m3 86,4 460 39 744 

bez DPH 51 379 

 

Strojní sestava 2 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 
Přistavení 

autočerpadla 
1 km (13,7*2) 27,4 50 1 370 

2 Autočerpadlo 1 
hod 2,75+0,5 3,25 2500 8 125 

m3 86,4 20 1 728 

3 Autodomíchávač 4 km 2,5*(13,7*2) 68,5 70 19 180 

bez DPH 30 403 

(cena je pouze za dodávku prací bez materiálu) 

Vyhodnocení: 

Vybírám strojní sestavu 2 především z důvodu výrazně nižší ceny za provedení prací a 

také proto, že stroje vlastní betonárna, která se nachází blíže řešené stavbě. 
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Betonáž ztraceného bednění 

Spotřeba betonu na 1 m2 zdiva - tvárnice tl. 150 mm: 0,07 m3 

     - tvárnice tl. 200 mm: 0,11 m3 

     - tvárnice tl. 300 mm: 0,20 m3 

 

Plocha jednotlivých typů tvárnic  - tvárnice tl. 150 mm: 41,4 m2 

      - tvárnice tl. 200 mm: 41 m2 

     - tvárnice tl. 300 mm: 217,5 m2 

 

Objem dopravovaného betonu: 50,9 m3 

Třída betonu: C 20/25 XC1 

 

Betonáž tvárnic ztraceného bednění bude z důvodu technologického postupu 

prováděna ve dvou záběrech. V prvním záběru budou vybetonovány první tři šáry 

tvárnic, ve druhém záběru pak zbylé dva. 

1. záběr = 27 m3 betonu 

2. záběr = 23,9 m3 betonu 
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Strojní sestava 1: autočerpadlo + autodomíchávač 

Autočerpadlo 

Název stroje:  podvozek: Mercedes-Benz Actros 2632 6x4 

  čerpadlo: Schwing S 34 

 
Obrázek 40 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2632 6x4 s čerpadlem Schwing S 34 

Dodávka betonové směsi: 20 – 160 m3/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 10 810 x 2 550 x 3 850 mm 

Celková hmotnost: 26 t 

Další informace o stroji: průměr trubice: 125 mm; tlak čerpadla: 85 bar, počet ramen 

výložníku: 4 

Náklady: přistavení na stavbu a zpět – 2 270 Kč; 2 620 Kč/h; 25 Kč/m3 (bez DPH) 

(hodinová sazba lze dělit na 1/4 hodiny) 

(30 min – mytí) 
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Obrázek 41 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2632 6x4 s čerpadlem Schwing S 34 - schéma rozpatkování 

 

Obrázek 42 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2632 6x4 s čerpadlem Schwing S 34 - pracovní dosahy 
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Autodomíchávač 

Název stroje: MAN TGS 32.420 8x4 

 
Obrázek 43 - autodomíchávač MAN TGS 32.420 8x4 (Cemex) 

Objem bubnu: 9 m3 

Celkové rozměry (d x š x v): 8 760 x 2 550 x 4 000 mm 

Celková hmotnost: 32 t 

Čas vyprázdnění 1 m3: 3 min (20 m3/h) 

Max. rychlost se směsí: 60 km/hod 

Max. rychlost bez směsi: 80 km/hod 

Náklady: pásmo 33 - 35 km – 460 Kč/m3;  

prostoj při vykládce nad 30 min. – započatá 1/4 hodina = 200 Kč (bez DPH) 

(V cenách pásem je započten čas vykládky na staveništi do 30 minut) 
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Výpočet: 

Hodinový výkon betonárny: 90 m3 

Vzdálenost betonárny od místa stavby: 16,8 km 

 

1. záběr: 

Objem betonu, který je schopný domíchávač převézt: 

max. 9 m3 

Doba plnění autodomíchávače: 

9 m3 ÷ 90 m3/h = 0,1 h = 6 min 

Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na stavbu: 

16,8 km ÷ 35 km/h = 0,48 h = 29 min 

Doba vyprázdnění autodomíchávače: 

1 m3 = 3 min (20 m3/h) 

9 m3 = 27 min = 0,45 h 

Doba jízdy autodomíchávače ze stavby do betonárny: 

16,8 km ÷ 50 km/h = 0,336 h = 20,2 min 

Celkový čas 1 cyklu: 

plnění AD + jízda na stavbu + vyprázdnění AD + jízda do betonárny = 1,366 h 

Výkon autodomíchávače:  

9 m3 ÷ 1,366 h = 6,6 m3/h 

Určení počtu autodomíchávačů: 

20 m3/h ÷ 6,6 m3/h = 3,0 = 3 autodomíchávače 

Celková doba betonáže touto strojní sestavou: 

27 m3/h ÷ 19,8 m3/h = 1,36 h 

Počet jízd autodomíchávačů: 

27 m3 ÷ 9 m3 = 3 jízdy ÷ 3 = 1 jízda jednoho autodomíchávače 
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2. záběr: 

Objem betonu, který je schopný domíchávač převézt: 

max. 9 m3 

Doba plnění autodomíchávače: 

9 m3 ÷ 90 m3/h = 0,1 h = 6 min 

Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na stavbu: 

16,8 km ÷ 35 km/h = 0,48 h = 29 min 

Doba vyprázdnění autodomíchávače: 

1 m3 = 3 min (20 m3/h) 

9 m3 = 27 min = 0,45 h 

Doba jízdy autodomíchávače ze stavby do betonárny: 

16,8 km ÷ 50 km/h = 0,336 h = 20,2 min 

Celkový čas 1 cyklu: 

plnění AD + jízda na stavbu + vyprázdnění AD + jízda do betonárny = 1,366 h 

Výkon autodomíchávače:  

9 m3 ÷ 1,366 h = 6,6 m3/h 

Určení počtu autodomíchávačů: 

20 m3/h ÷ 6,6 m3/h = 3,0 = 3 autodomíchávače 

Celková doba betonáže touto strojní sestavou: 

23,9 m3/h ÷ 19,8 m3/h = 1,21 h 

Počet jízd autodomíchávačů: 

23,9 m3 ÷ 9 m3 = 3 jízdy ÷ 3 = 1 jízda jednoho autodomíchávače 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude betonáž provádět. 

Firma: CEMEX Czech Republic, s.r.o. 

Laurinova 2800/4, 155 00 Praha 5 – Stodůlky  

- provozovna: Pardubice, Semtín 102 
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Strojní sestava 2: autočerpadlo + autodomíchávač 

Autočerpadlo 

Název stroje:  podvozek: Mercedes-Benz Actros 2631 6x4 

  čerpadlo: Schwing S 36 SX 

 
Obrázek 44 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2631 6x4 s čerpadlem Schwing S 36 

Dodávka betonové směsi: 20 – 163 m3/h 

Celkové rozměry (d x š x v): 11 987 x 2 550 x 3 995 mm 

Celková hmotnost: 32 t 

Další informace o stroji: průměr trubice: 125 mm; tlak čerpadla: 20 bar; kapacita 

násypky: 0,6 m3  

Náklady: přistavení na stavbu a zpět – 50 Kč/km; 2 500 Kč/h; 20 Kč/m3 (bez DPH) 

(hodinová sazba lze dělit na 1/4 hodiny) 

(30 min – mytí) 
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Obrázek 45 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2631 6x4 s čerpadlem Schwing S 36 - schéma rozpatkování 

 
Obrázek 46 - autočerpadlo Mercedes-Benz Actros 2631 6x4 s čerpadlem Schwing S 36 - pracovní dosahy 
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Autodomíchávač 

Název stroje: MAN TGS 32.420 8x4 

 
Obrázek 47 - autodomíchávač MAN TGS 32.420 8x4 (M-Bet) 

Objem bubnu: 9 m3 

Celkové rozměry (d x š x v): 8 760 x 2 550 x 4 000 mm 

Celková hmotnost: 32 t 

Čas vyprázdnění 1 m3: 3 min (20 m3/h) 

Max. rychlost se směsí: 60 km/hod 

Max. rychlost bez směsi: 80 km/hod 

Náklady: 70 Kč/km; prostoj při vykládce nad 15 min. – započatá 1/4 hodina = 90 Kč 

(V ceně dopravy je započten čas vykládky na staveništi do 15 minut) 
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Výpočet: 

Hodinový výkon betonárny: 65 m3 

Vzdálenost betonárny od místa stavby: 13,7 km 

 

1. záběr: 

Objem betonu, který je schopný domíchávač převézt: 

max. 9 m3 

Doba plnění autodomíchávače: 

9 m3 ÷ 65 m3/h = 0,138 h = 8,3 min 

Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na stavbu: 

13,7 km ÷ 35 km/h = 0,391 h = 23,5 min 

Doba vyprázdnění autodomíchávače: 

1 m3 = 3 min (20 m3/h) 

9 m3 = 27 min = 0,45 h 

Doba jízdy autodomíchávače ze stavby do betonárny: 

13,7 km ÷ 45 km/h = 0,304 h = 18,3 min 

Celkový čas 1 cyklu: 

plnění AD + jízda na stavbu + vyprázdnění AD + jízda do betonárny = 1,283 h 

Výkon autodomíchávače:  

9 m3 ÷ 1,283 h = 7,0 m3/h 

Určení počtu autodomíchávačů: 

20 m3/h ÷ 7,0 m3/h = 2,86 = 3 autodomíchávače 

Celková doba betonáže touto strojní sestavou: 

27 m3/h ÷ 20 m3/h = 1,35 h 

Počet jízd autodomíchávačů: 

27 m3 ÷ 9 m3 = 3 jízdy ÷ 3 = 1 jízda jednoho autodomíchávače 
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2. záběr: 

Objem betonu, který je schopný domíchávač převézt: 

max. 9 m3 

Doba plnění autodomíchávače: 

9 m3 ÷ 65 m3/h = 0,138 h = 8,3 min 

Doba jízdy autodomíchávače z betonárny na stavbu: 

13,7 km ÷ 35 km/h = 0,391 h = 23,5 min 

Doba vyprázdnění autodomíchávače: 

1 m3 = 3 min (20 m3/h) 

9 m3 = 27 min = 0,45 h 

Doba jízdy autodomíchávače ze stavby do betonárny: 

13,7 km ÷ 45 km/h = 0,304 h = 18,3 min 

Celkový čas 1 cyklu: 

plnění AD + jízda na stavbu + vyprázdnění AD + jízda do betonárny = 1,283 h 

Výkon autodomíchávače:  

9 m3 ÷ 1,283 h = 7,0 m3/h 

Určení počtu autodomíchávačů: 

20 m3/h ÷ 7,0 m3/h = 2,86 = 3 autodomíchávače 

Celková doba betonáže touto strojní sestavou: 

23,9 m3/h ÷ 20 m3/h = 1,2 h 

Počet jízd autodomíchávačů: 

23,9 m3 ÷ 9 m3 = 3 jízdy ÷ 3 = 1 jízda jednoho autodomíchávače 

Dostupnost: 

Veškeré stroje vlastní firma, která bude betonáž provádět. 

Firma: M-Bet, s.r.o. 

 Milheimova 2889, Průmyslová zóna Pardubice 
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Posouzení strojních sestav pro betonáž ztraceného bednění: 

Strojní sestava 1 - 1. záběr 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 
Přistavení 

autočerpadla 
1 kpl 1 2270 2 270 

2 Autočerpadlo 1 
hod 1,5+0,5 2,0 2620 5 240 

m3 27 25 675 

3 Autodomíchávač - m3 27 460 12 420 

bez DPH 20 605 

 

Strojní sestava 1 - 2. záběr 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 
Přistavení 

autočerpadla 
1 kpl 1 2270 2 270 

2 Autočerpadlo 1 
hod 1,25+0,5 1,75 2620 4 585 

m3 23,9 25 598 

3 Autodomíchávač - m3 23,9 460 10 994 

bez DPH 18 447 
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Strojní sestava 2 - 1. záběr 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 
Přistavení 

autočerpadla 
1 km (13,7*2) 27,4 50 1 370 

2 Autočerpadlo 1 
hod 1,5+0,5 2,0 2500 5 000 

m3 27 20 540 

3 Autodomíchávač 3 km 1*(13,7*2) 27,4 70 5 754 

4 
Prostoj 

autodomíchávače 
- 

1/4 

hod 
3 90 270 

bez DPH 12 934 

 

Strojní sestava 2 - 2. záběr 

Č. P. Název stroje 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / 

MJ [Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

1 
Přistavení 

autočerpadla 
1 km (13,7*2) 27,4 50 1 370 

2 Autočerpadlo 1 
hod 1,25+0,5 1,75 2500 4 375 

m3 23,9 20 478 

3 Autodomíchávač 3 km 1*(13,7*2) 27,4 70 5 754 

4 
Prostoj 

autodomíchávače 
- 

1/4 

hod 
3 90 270 

bez DPH 12 247 

 (ceny jsou pouze za dodávku prací bez materiálu) 

Vyhodnocení: 

Vybírám strojní sestavu 2 především z důvodu výrazně nižší ceny za provedení prací a 

také proto, že stroje vlastní betonárna, která se nachází blíže řešené stavbě, čímž 

docílíme rychlejšího provedení. 
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7.2    Návrh pracovního nářadí 

Okruží kotoučová pila 

Využití: 

Okružní pila bude využívána ke krácení a úpravě stavebního řeziva zejména při 

budování bednění podkladní betonové mazaniny a bednění prostupů. 

Bosch KGS 65 Professional 

Hmotnost: 4,8 kg 

Průměr kotouče: 190 mm 

Hloubka řezu při 45°: 48 mm 

Hloubka řezu při 90°: 65 mm 

Příkon: 1 600 W 

Otáčky: 5 900/min. 

 

 

 

Vybavení: odsávací adaptér, vodítko podélných řezů, možnost šikmého řezu 

Náklady:  - kauce: 5 000 Kč 

- 1 den: 174 Kč (bez DPH) 

  

Obrázek 48 - okružní kotoučová pila Bosch KGS 
65 
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Hilti WSC 85 

Hmotnost: 7,8 kg 

Průměr kotouče: 207 - 230 mm 

Hloubka řezu při 45°: 60 mm 

Hloubka řezu při 90°: 85 mm 

Příkon: 1 800 W 

Otáčky: 4 500/min. 

 

 

 

Vybavení: možnost připojení odsávání, vodítko podélných řezů, možnost šikmého řezu 

Náklady:  - kauce: 5 000 Kč 

- 1 den: 248 Kč (bez DPH) 

Dostupnost: 

Obě okružní pily je možné půjčit ve firmě TOMS. 

TOMS půjčovna s.r.o. 

U Cukrovaru 819, Slatiňany 

Porovnání: 

Okružní kotoučové pily 

Název položky 
Hmotnost 

[kg] 

Ø kotouče 

[mm] 

Příkon 

[W] 

Otáčky 

[/min] 

Cena / den  

(bez DPH) [Kč] 

Bosch KGS 65 4,8 190 1 600 5 900 174 

Hilti WSC 85 7,8 230 1 800 4 500 248 

 

Vyhodnocení: 

Vybírám okružní kotoučovou pilu Bosch KGS 65 především z důvodu nižších nákladů 

za půjčení. Tento typ bude pro provedení zmíněných prací dostačující, není potřeba 

použít pilu od konkurenčního výrobce, která má zbytečně velký kotouč a výrazně vyšší 

hmotnost. 

  

Obrázek 49 - okružní kotoučová pila Hilti WSC 85 
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AKU - vrtací šroubovák 

Využití: 

Aku - vrtací šroubovák bude využíván ke spojování prvků bednění pomocí vrutů. Dále 

může být využíván k předvrtání děr v prvcích, u kterých by mohlo dojít k rozštípnutí. 

Bosch GSR 14,4 V-li Professional 

Hmotnost: 1,5 kg 

Napětí akumulátoru: 14,4 V 

Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah 

Otáčky: 0 - 500; 0 - 1 600 /min 

Kroutící moment (tuhý/měkký spoj): 53/20 Nm 

Max. průměr vrtání do dřeva: 28 mm 

Max. průměr vrtání do oceli: 13 mm 

  

 

- 18 nastavitelných točivých momentů + stupeň vrtání 

- osvětlení, řídící elektronika 

Náklady:  - kauce: 3 000 Kč 

- 1 den: 149 Kč (bez DPH) 

Bosch GSR 12 V Professional 

Hmotnost: 1,8 kg 

Napětí akumulátoru: 12 V 

Kapacita akumulátoru: 2,0 Ah 

Otáčky: 0 - 400; 0 - 1 400 /min 

Kroutící moment (tuhý/měkký spoj): 34/20 Nm 

Max. průměr vrtání do dřeva: 25 mm 

Max. průměr vrtání do oceli: 10 mm 

- 20 nastavitelných točivých momentů + stupeň vrtání 

 

Náklady:  - kauce: 3 000 Kč 

- 1 den: 149 Kč (bez DPH) 

Obrázek 50 - AKU - vrtací šroubovák Bosch GSR 14,4 V-li 

Obrázek 51 - AKU - vrtací šroubovák Bosch GSR 12 V 
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Dostupnost: 

Oba AKU - vrtací šroubováky je možné půjčit ve firmě TOMS. 

TOMS půjčovna s.r.o. 

U Cukrovaru 819, Slatiňany 

Porovnání: 

AKU - vrtací šroubováky 

Název položky 
Hmotnost 

[kg] 

Napětí 

akumulátoru 

[V] 

Kapacita 

akumulátoru 

[Ah] 

Otáčky 

[/min] 

Cena / den 

(bez DPH) 

[Kč] 

Bosch GSR 14,4 V-li 1,5 14,4 2,0 
0 - 500 

0 - 1 600 
149 

Bosch GSR 12 V 1,8 12 2,0 
0 - 400 

0 – 1 400 
149 

 

Vyhodnocení: 

Vybírám AKU - vrtací šroubovák Bosch GSR 14,4 V-li z důvodu nižší hmotnosti a 

lepších technických parametrů při stejných pořizovacích nákladech. Druhý typ GSR 12 

V od stejného výrobce je zastaralejší model s nízkým napětím akumulátoru, což se 

projeví především u velikosti kroutícího momentu. 
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Vrtací kladivo 

Využití: 

Vrtací kladivo může být využito například k vyvrtání děr do ztraceného bednění a 

případného kotvení bednění podkladní betonové mazaniny. 

Bosch GBH 2-26 DFR Professional 

Hmotnost: 2,9 kg 

Průměry vrtání do betonu: 4 - 26 mm 

Příkon: 800 W 

Rázová energie: 2,7 J 

Otáčky: 0 - 900 / min 

Počet příklepů: 0 - 4 000 / min 

Upínání nástrojů: SDS plus 

 

Vybavení: rychlovýměnné sklíčidlo 13 mm, přídavná rukojeť 

- vrtání, příklepové vrtání, sekání 

Náklady:  - kauce: 3 000 Kč 

- 1 den: 149 Kč (bez DPH) 

Hilti TE 2-S 

Hmotnost: 2,7 kg 

Průměry vrtání do betonu: 4 - 22 mm 

Příkon: 650 W 

Rázová energie: 1,8 J 

Otáčky: 0 - 1200 / min 

Počet příklepů: 0 - 4 600 / min 

Upínání nástrojů: SDS plus 

 

Vybavení: přídavná rukojeť 

- vrtání, příklepové vrtání, sekání 

Náklady:  - kauce: 3 000 Kč 

- 1 den: 149 Kč (bez DPH) 

Obrázek 52 - vrtací kladivo Bosch BGH 2-26 DFR 

Obrázek 53 - vrtací kladivo Hilti TE 2-S 
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Dostupnost: 

Obě vrtací kladiva je možné půjčit ve firmě TOMS. 

TOMS půjčovna s.r.o. 

U Cukrovaru 819, Slatiňany 

Porovnání: 

Vrtací kladiva 

Název položky 
Hmotnost 

[kg] 

Rázová 

energie [J] 

Příkon 

[W] 

Otáčky 

[/min] 

Cena / den  

(bez DPH) [Kč] 

Bosch GBH 2-26 DFR 2,9 2,7 800 0 - 900 149 

Hilti TE 2-S 2,7 1,8 650 0 - 1200 149 

 

Vyhodnocení: 

Vybírám vrtací kladivo Bosch GBH 2-26 DFR snad jen z důvodu větší rázové energie. 

Ostatní rozdíly technických parametrů jsou zanedbatelné. 
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Nivelační přístroj 

Využití:  

Nivelační přístroj bude využíván pro zajištění stejné výškové polohy všech bodů 

základové spáry, všech rohů bednění podkladní betonové mazaniny a poté pro 

přeměření odchylek celkové rovinnosti samotné podkladní betonové mazaniny. 

Bosch GOL 20 D 

Druh nivelačního přístroje: optický 

Přesnost nivelace: 3 mm na 30 m 

Zvětšení: 20x 

Provozní teplota: od -10 °C do +50 °C 

Průměr objektivu: 30 mm 

Horizontální kruh: 400 gon 

Hmotnost: 1,5 kg 

Ochrana proti prachu a vodě: IP 54 

 

Náklady:  - kauce: 5 000 Kč 

- 1 den: 248 Kč (bez DPH) 

(V ceně je nivelační přístroj, hliníkový stativ, hliníková 5m lať, olovnice a transportní 

kufřík na nivelační přístroj) 

Dostupnost: 

Tento nivelační přístroj je možné půjčit ve firmě TOMS. 

TOMS půjčovna s.r.o. 

U Cukrovaru 819, Slatiňany 

  

Obrázek 54 - nivelační přístroj Bosch GOL 20 
D 
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Leica Runner 20 

Druh nivelačního přístroje: optický 

Přesnost nivelace dle ISO 17123-2: 2,5 mm / km 

Zvětšení: 20x 

Provozní teplota: od -20 °C do +50 °C 

Průměr objektivu: 36 mm 

Horizontální kruh: 400 gon 

Hmotnost: 2,0 kg 

Ochrana proti prachu a vodě: IP 55 

 

Náklady:  - kauce: 5 000 Kč 

- 1 den: 199 Kč (bez DPH) 

(V ceně je nivelační přístroj, hliníkový stativ, hliníková 5m lať, olovnice a transportní 

kufřík na nivelační přístroj) 

Dostupnost: 

Tento nivelační přístroj je možné půjčit ve firmě Geodetické centrum s.r.o. 

Geodetické centrum s.r.o. 

Starý Máteřov 152, Pardubice 

Porovnání: 

Nivelační přístroje 

Název položky 
Hmotnost 

[kg] 
Přesnost Zvětšení Krytí 

Cena / den 

bez DPH [Kč] 

Bosch GOL 20 D 1,5 3,0 mm / 30 m 20x IP 54 248 

Leica NA 730 2,0 2,5 mm / km 20x IP 55 199 

 

Vyhodnocení: 

Vybírám nivelační přístroj Bosch GOL 20 D. Tato varianta přístroje je dostupnější, lze 

půjčit v Chrudimi a pro dané práce postačí. Druhý typ je sice s ohledem na cenu 

vypůjčení výhodnější, ale je dostupný až v Pardubicích, které jsou od stavby vzdáleny 

více než 15 km. 

Obrázek 55 - nivelační přístroj Leica 
Runner 20 
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Úhlová bruska 

Využití:  

Úhlová bruska bude využívána ke krácení betonářské výztuže základových pasů a také 

k úpravě a řezání ztraceného bednění. V případě řezání betonového ztraceného bednění 

je potřeba vyměnit řezný kotouč na kov za diamantový řezný kotouč. 

Bosch GWS 22-230 LVI 

Hmotnost: 5,5 kg 

Max. průměr kotouče: 230 mm 

Max. hloubka řezu: 66 mm 

Příkon: 2 200 W 

Otáčky: 6 600/min. 

 

 

Vybavení: omezení rozběhového proudu, přídavná rukojeť, pevný ochranný kryt 

Náklady:  - kauce: 3 000 Kč 

- 1 den: 174 Kč (bez DPH) 

Dostupnost: 

Tuto úhlovou brusku lze půjčit ve firmě TOMS. 

TOMS půjčovna s.r.o. 

U Cukrovaru 819, Slatiňany 

  

Obrázek 56 - úhlová bruska Bosch GWS 22-230 LVI 
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Hilti AG 230-24 D 

Hmotnost: 6,5 kg 

Max. průměr kotouče: 230 mm 

Max. hloubka řezu: 68 mm 

Příkon: 2 400 W 

Otáčky: 6 500/min. 

 

 

Vybavení: omezení rozběhového proudu, přídavná rukojeť, pevný ochranný kryt 

Náklady:  - kauce: 3 000 Kč 

- 1 den: 250 Kč (bez DPH) 

Dostupnost: 

Tuto úhlovou brusku lze půjčit ve firmě Stavebniny DEK. 

Stavebniny DEK a.s. 

Tiskařská 257/10, Praha 10 – Malešice 

Pardubická 528, Chrudim 

Porovnání: 

Úhlové brusky 

Název položky 
Hmotnost 

[kg] 

Ø kotouče 

[mm] 

Příkon 

[W] 

Otáčky 

[/min] 

Cena / den 

(bez DPH) [Kč] 

Bosch GWS 22-230 LVI 5,5 230 2 200 6 600 174 

Hilti AG 230-24 D 6,5 230 2 400 6 500 250 

 

Vyhodnocení: 

Vybírám úhlovou brusku Bosch GWS 22-230 LVI. V porovnání s druhou variantou 

jsou u této brusky nižší náklady na půjčení a navíc je lehčí, což pracovníkům usnadní 

práci. 

  

Obrázek 57 - úhlová bruska Hilti AG 230-24 D 
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Plovoucí vibrační lišta 

Využití:  

Plovoucí vibrační lišta bude využívána k vyrovnání čerstvé betonové směsi při betonáži 

podkladní mazaniny. 

- plocha: 596 m2 

RVH 200 

Délka rukojeti: 1,5 + 1,5 m 

Délka profilu: 2,0 m 

Materiál profilu: Hliník 

Motor: benzínový, Honda GX 25, čtyřtaktní, 0,81 kW 

Zdvihový objem motoru: 25 cm3 

Hmotnost: 15 kg 

Výkon: 2 m2/min (120 m2/h) 

Náklady:  - kauce: 5 000 Kč 

- 1 den: 347 Kč (bez DPH) 

Výpočet: 

Doba provádění: 

596 m2 ÷ 120 m2 = 5 hod 

Enar QZE 

Délka rukojeti: 1,8 + 1,8 m 

Délka profilu: 2,0 m 

Materiál profilu: Hliník 

Motor: elektrický, 0,1 kW 

Hmotnost: 17 kg 

Výkon: 1,5 m2/min (90 m2/h) 

Náklady:  - kauce: 5 000 Kč 

- 1 den: 347 Kč (bez DPH) 

Výpočet: 

Doba provádění: 

596 m2 ÷ 90 m2 = 6,6 h 

Obrázek 58 - plovoucí vibrační 
lišta RVH 200 

Obrázek 59 - plovoucí vibrační lišta Enar 
QZE 
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Dostupnost: 

Obě vibrační lišty je možné pronajmout ve firmě TOMS. 

TOMS půjčovna s.r.o. 

U Cukrovaru 819, Slatiňany 

Porovnání: 

Plovoucí vibrační lišty 

Č. P. Název položky 
Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / MJ 

[Kč] 

Cena 

celkem [Kč] 

1 RVH 200 1 den 1 347 347 

2 Enar QZE 1 den 1 347 347 

 

Vyhodnocení: 

Vybírám vibrační lištu RVH 200 z důvodu rychlejšího a snazšího provedení prací. Při 

použití elektrické lišty je pohyb pracovníka omezen prodlužovacím kabelem, který 

navíc musí další pracovník přidržovat. 
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Vibrační deska 

Využití:  

Vibrační deska bude využívána k hutnění zásypu vnitřního prostoru mezi základovými 

stěnami ze ztraceného bednění a také k hutnění vnějšího zásypu pod okapovým 

chodníčkem. 

Část mezi základovou zdí pro clonu a základovou zdí pro obvodovou stěnu na SZ straně 

objektu musí být hutněna vibračním pěchem z důvodu šířky prostoru. Do prostoru se 

vibrační deska nevejde. 

 

- plocha vnitřního hutněného prostoru: 575 m2 

- počet hutněných vrstev: 5 

(prováděno po částech a po vrstvách tloušťky 250 mm dle výkresu D1-01-1.03) 

 

- plocha vnějšího hutněného zásypu: cca 44 m2 

- počet hutněných vrstev: 3 

NTC VDR 26 H 

Typ: reverzní 

Provozní hmotnost: 170 kg 

Odstředivá síla: 26 kN 

Velikost desky: 450 x 700 mm 

Frekvence: 95 Hz 

Motor: naftový, HATZ 1 B 20 

Rychlost: 22 m/min (416 m2/h) 

Náklady:  - kauce: 10 000 Kč 

  - 1 den: 550 Kč (bez DPH) 

 

 

(zápůjční doba nad 4 h, nejpozději však následující den do 8:00) 

  

Obrázek 60 - vibrační deska NTC VDR 
26 H 
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Výpočet: 

Celková hutněná plocha: 

575 m2 * 5 vrstev + 44 * 3 vrstvy = 3 007 m2 

Doba hutnění: 

3 007 m2 ÷ 416 m2/h = 7,2 h 

(Nutné uvážit čas na přesun vibrační desky mezi jednotlivými uzavřenými částmi 

vnitřního prostoru dle výkresu D1-01-1.03.) 

Celková doba pronájmu: 

2 dny 

NTC VD 450/20 

Typ: jednosměrná 

Provozní hmotnost: 115 kg 

Odstředivá síla: 20 kN 

Velikost desky: 450 x 610 mm 

Frekvence: 81 Hz 

Motor: benzínový, Honda GX 160 

Rychlost: 24 m/min (395 m2/h) 

Náklady:  - kauce: 10 000 Kč 

  - 1 den: 372 Kč (bez DPH)  

 

 

(zápůjční doba nad 4 h, nejpozději však následující den do 8:00) 

Výpočet: 

Celková hutněná plocha: 

575 m2 * 5 vrstev + 44 * 3 vrstvy = 3 007 m2 

Doba hutnění: 

3 007 m2 ÷ 395 m2/h = 7,6 h 

(Nutné uvážit čas na přesun vibrační desky mezi jednotlivými uzavřenými částmi 

vnitřního prostoru dle výkresu D1-01-1.03.) 

Celková doba pronájmu: 

2 dny 

 

Obrázek 61 - vibrační deska NTC VD 450/20
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Dostupnost: 

Obě vibrační desky je možné pronajmout ve firmě TOMS. 

TOMS půjčovna s.r.o. 

U Cukrovaru 819, Slatiňany 

Porovnání: 

Vibrační desky 

Č. 

P. 
Název položky 

Počet 

strojů 
MJ Množství 

Cena / MJ 

[Kč] 

Cena celkem 

[Kč] 

1 NTC VDR 26 H 1 den 2 550 1 100 

2 NTC VD 450/20 1 den 2 372 744 

 

Vyhodnocení: 

Vybírám vibrační desku NTC VDR 26 H z důvodu rychlejšího provedení prací a snazší 

ovladatelnosti stroje. U mnou vybraného typu desky jsou sice vyšší náklady na 

pronájem, ale na rozdíl od druhého typu umožňuje pojezd vpřed i vzad. Druhý typ 

vibrační desky VD 450/20 lze pronajmout za menší objem finančních prostředků, ale 

práce se strojem je náročnější, jelikož neumožňuje pojezd vzad. 
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8. Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 

Celá kapitola je obsahem přílohy č. 4 této bakalářské práce 
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9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V této kapitole se podrobněji zabývám bezpečností a ochranou zdraví při práci se 

zaměřením na etapu založení stavby. Níže jsou uvedeny nejdůležitější předpisy, 

související s touto etapou. 

Vzhledem k rozsahu stavby a druhu zhotovitelského systému bude na stavbu přizván 

koordinátor BOZP, který bude dohlížet na bezpečnost práce během celého 

výstavbového procesu.   

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 

Požadavky na staveniště 

Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: Vstup nepovolaných osob na staveniště. 

Opatření: Souvislé oplocení celého staveniště na jeho hranici do výšky nejméně 1,8 m. 

Zákaz vstupu nebo vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 

bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 

vedou. 

Zařízení pro rozvod energie 

Riziko: Vznik požáru nebo výbuchu, úraz fyzických osob elektrickým proudem. 

Opatření: 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. 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 
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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. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

Stroje pro zemní práce 

Riziko: Poškození nadzemních nebo podzemních sítí technické infrastruktury, 

nebezpečné přenášení vibrací, zřícení stroje do výkopu, zasypání stroje, ztráta stability 

stroje, samovolný pohyb stroje, úraz fyzických osob. 

Opatření: 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. 

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. 

Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 

výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 

Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

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. 

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. 

Dopravní prostředky pro přepravu betonových směsí 

Opatření: Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 

zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v 

přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
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Čerpadla směsi 

Riziko: Ztráta stability stroje, poškození stroje, úraz fyzických osob – poranění 

zásahem části stroje. 

Opatření: 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. 

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. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

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. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

Vibrátory 

Riziko: Poškození stroje, nevhodné používání stroje. 

Opatření: Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která 

je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. 

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. 

Přeprava strojů 

Riziko: Poškození stroje, újma na cizím hmotném majetku nebo na zdraví fyzických 

osob – nevhodný způsob přepravy, nakládání nebo skládání. 

Opatření: 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. Bližší požadavky stanoví zvláštní právní předpis č. 168/2002 Sb. 
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Požadavky na organizaci práce a provozní postupy 

Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: Znehodnocení nebo poškození materiálu, znečištění životního prostředí, úraz 

fyzických osob – nevhodný způsob skladování, nevhodná manipulace s materiálem. 

Opatření: Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

strojů. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 

a nedocházelo k jeho poškození. 

Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 

skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 

Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. 

Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších 

než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 

nepřesáhla 1,5 m. 

Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 

popřípadě vyprazdňování byl nahoře. 

Nebezpečné chemické látky a chemické směsi musí být skladovány v obalech s 

označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 

požadavky zvláštních právních předpisů. 

Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 

2 m při zajištění jejich stability. 

Příprava před zahájením zemních prací 

Riziko: Poškození podzemních sítí technické infrastruktury. 

Opatření: Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny 

trasy technické infrastruktury. 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 

jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy. 
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Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 

výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 

vybavení a jiných podzemních překážek. 

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 

obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 

těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 

ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

Zajištění výkopových prací 

Riziko: Úraz fyzických osob – pád do výkopu. 

Opatření: 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. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 

terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 

projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména 

stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou 

případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové 

dokumentaci. 

Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 

pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 

1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo 

zarážkami. 

Provádění výkopových prací 

Riziko: Poškození podzemních sítí technické infrastruktury, úraz fyzických osob – 

sesuv zeminy, otrava plynem vyskytujícím se v zemině. 

Opatření: Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 

delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, 
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pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, 

zajistí měření jejich koncentrace. 

V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, 

lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky 

nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel přijme, v souladu s 

těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických 

osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 

Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 

technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 

- vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 

zajištěna, 

- obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 

vybočení nebo rozpojení. 

Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 

zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 

začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v 

průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 

vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 

sousedních staveb. 

Svahování výkopů 

Riziko: Úraz fyzických osob – sesuv zeminy. 

Opatření: 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. 

Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

- při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 

dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

- vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 

zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
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Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 

nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

Ruční přeprava zemin 

Opatření: 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. 

Betonářské práce a práce související 

i. Bednění 

Riziko: Ztráta tuhosti bednění.  

Opatření: 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. 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 

odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 

zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. 

 

ii. Přeprava a ukládání betonové směsi 

Riziko: Úraz fyzických osob – pád do hloubky, zavalení nebo zalitím betonovou 

směsí. 

Opatření: Ukládání betonové směsi je třeba provádět z bezpečných míst, kde 

nehrozí pád z výšky nebo do hloubky. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 

a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 

obsluhou čerpadla. 

iii. Odbedňování 

Riziko: Úraz fyzických osob. 

Opatření: Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená 

místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu. 
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iv. Práce železářské 

Riziko: Úraz fyzických osob – pořezání, popálení … 

Opatření: Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí 

být uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a 

jeho ukládáním. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 

konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 

nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Zednické práce 

Riziko: Úraz fyzických osob. 

Opatření: Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal 

volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Riziko: Vnik požáru nebo možnost výbuchu, úraz fyzických osob – popálení otevřeným 

plamenem. 

Opatření: Při natavování izolačních materiálů zhotovitel zajistí dodržení podmínek 

požární bezpečnosti. 

Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 

technologickém postupu. 

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. 

Další povinnosti jsou stanoveny zvláštním právním předpisem č. 87/2000 Sb. 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Při pracích na etapě založení stavby se tento předpis týká pouze výkopových prací 

s hloubkou výkopu větší než 1,5 m. Pro zajištění bezpečnosti práce bude vždy po 

obvodu výkopu instalováno ochranné hrazení ve vzdálenosti min. 1,5 m od volného 

okraje. 

A, Používání žebříků 

Riziko: Ztráta únosnosti či stability žebříku, úraz fyzických osob – pád do hloubky. 

Opatření: Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen 

obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 

spolehlivou oporu. 

Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 

Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen. 

Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 

nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí 

být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován 

volný prostor alespoň 0,6 m. 
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Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. 

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 

díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. 

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 

Zákon zákoník práce 

 

Toto nařízení spolu se zákoníkem práce upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a 

okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

1. Druhy pracovních úrazů 

A. Smrtelné 

B. Závažné s hospitalizací delší než 5 dnů 

C. Ostatní s pracovní neschopností delší než 3 dny 

D. Ostatní s pracovní neschopností do 3 dnů nebo bez pracovní neschopnosti  

2. Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech a nemocech z 

povolání 

Zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi 

nebyla způsobena pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost 

nepřesahující 3 kalendářní dny. 
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Zaměstnavatel je povinen vyhotovovat záznamy a vést dokumentaci o všech pracovních 

úrazech, jejichž následkem došlo 

a. ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, 

nebo 

b. k úmrtí zaměstnance. 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému 

zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům. 

Zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným 

orgánům a institucím. 

Zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. 

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z 

povolání, která vznikla na jeho pracovištích, a uplatní taková opatření, aby odstranil 

nebo minimalizoval rizikové faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo 

nemoc z povolání. 

 

Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance 

neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl a 

předá ho bez zbytečného odkladu oprávněným osobám. 

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého 

dne následujícího měsíce. 

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději 

do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. 

Obsah záznamu o úrazu 

A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním 

pracovněprávním vztahu 

B. Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o 

zaměstnavatele uvedeného v bodu A) 

C. Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci 

D. Údaje o úrazu 

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu, případně dalších 

osob 
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Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

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). 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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10. Sejmutí ornice 

Celá kapitola je řešena ve výkresové části této bakalářské práce. Konkrétně ve 

výkresech A.1.6 schéma sejmutí ornice - výpočet plochy a A.1.7 schéma sejmutí ornice 

– vytyčení, pojezd stroje.  

 

 



 

 

ZÁVĚR  

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout správný chronologický postup prací v rozsahu 

etapy založení nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby v Chrudimi. 

V průběhu zpracování této práce jsem se snažil pracovat pečlivě a svědomitě, tak aby 

práce byla v souladu se zadáním. Zpracování bakalářské práce pro mě je přínosem. Měl 

jsem možnost pod odborným vedením samostatně vypracovat podklady pro provádění 

technologické etapy založení objektu. V průběhu vypracování jsem si rozšířil vědomosti 

a naučil se nové věci jako třeba pracovat v programu CONTEC nebo v rozpočtářském 

programu BUILDpower S. Všechny tyto zkušenosti budu moci využít v budoucí praxi. 
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při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
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