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 Abstrakt v českém jazyce 

Bakalářská práce se zabývá technologickými postupy při realizaci hrubé spodní 

stavby administrativního objektu. Obsahuje technologický předpis pro zemní a 

základové práce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitních požadavků a  

organizaci výstavby. 

 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

This Bachelor´s thesis contains of technological process of groundwork office 

building. Contains technological instructions of groundwork and foundation, 

mechanization plan, ensuring quality requirements and construction 

organization. 
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ÚVOD 
 
Bakalářská práce zpracovává stavebně technologickou etapu objektu SO01 
spodní stavby administrativního objetu Zlín - Příluky. V této etapě jsou řešeny 
zemní práce,provádění pilot technologií CFA, betonáž podkladního betonu. Je 
zpracováváno zařízení staveniště společně s technickou zprávou, skladování 
materiálů, širší vztahy dopravních tras a postaveni stavebních strojů při práci. 
Dále je zpracován časový plán stavby a položkový rozpočet technologické 
etapy spodní stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 

 

 

A.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKTU SE   
 ZAMĚŘENÍM NA VYBRANOU 
TECHNOLOGICKOU ETAPU 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   FILIP GAJDOŠ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2013     
 



15 
 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Stavba    : ,, Administrativní budova Zlín - Příluky ,, 

Místo     : Zlín, ulice Přílucká 38, Zlín – Příluky 

Pozemky parc. Č. st.700, 1140/2, 1141/5 vše 

v    k.ú.  

Pozemky jsou na západním okraji 

průmyslové zóny Zlín – Příluky 

Kraj     : Zlínský 

Investor    : INGO – PET Morava, spol. s r.o. 

       Zlín, ulice Přílucká 38, 760 01 Zlín 

Autor návrhu     FORMICA s.r.o. 

       Slovenská 2685 

  760 01 Zlín 

  IČ 46982663 

  DIČ CZ46982663 

Ředitel firmy   : Ing. Arch. Pavel Hanulík 

Autor stavby   : Ing. Arch. Pavel Hanulík 

Vedoucí projektanti 

- stavební část  : Ing. Josef Chloupek 

- statika   : Jaroslav Pančocha 

- zásobování el. energií : Ing. Milan Ševela 

- zásobování teplem : Jiří Kubíček 

- zdravotechnika  : Jiří Kubíček 

- ústřední vytápění  : Pavel Zavadil 

- vzduchotechnika,   : Ing. František Král 

  chlazení 

 - inženýrské sítě  : Ing. Jiří Kutal 
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 - komunikace, chodníky : Ing. Josef Chaloupek 

   parkoviště 

 - sadové a terénní  : Ing. arch. Pavel Hanulík 

   úpravy, oplocení 

 - zásady organizace : Ing. Josef Chloupek 

   výstavby 

 - požární zabezpečení : Ing. Ludmila Baumannová 

 - Technická kontrola : Ing. Petr Hrnčiřík 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

 - zastavěná plocha objektu celkem        cca  529 m 2  

- obestavěný prostor 1NP - 4NP           cca  529m 2 x 13,16m + 7,1m x  

3,24m x 1m + 5,895m x 

3,24m  x 1  = 7 004 m 3  

 - užitková plocha 1NP            cca     480 m 2  

 - užitková plocha 2NP            cca     436 m 2  

 - užitková plocha 3NP            cca     461 m 2  

 - užitková plocha 4NP            cca    398 m 2  

 - užitkové plochy celkem            cca 1 775 m 2  

 - parkovací stání   - 27 stání pro osobní automobily vně areálu 

- 15 stání pro osobní automobily uvnitř areálu 

 - parkovací stání celkem  - 42 stání pro osobní automobily 

Předpokládané fáze výstavby včetně popisu postupu výstavby : 

1 fáze výstavby - SO 01 zemní práce a spodní části stavby 

2 fáze výstavby - SO 01 hrubá stabva 
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3 fáze výstavby  - SO 01 vnitřní stavba, technické zařízení  a provozní 

soubory 

4 fáze výstavby  -  dokončovací práce a interiér 

 

3. ÚČEL OBJEKTU 

Na parcele čís. st. 700 je umístěna stávající administrativní budova se dvěma 

nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Dvě nadzemní podlaží 

je složeno ze dvou řad mobilních buněk s vloženým středním chodbovým 

traktem. Podzemní podlaží je zbudováno v tradiční technologii – stěny z plných 

cihel a stropy ze ŽB panelů tl. 250 mm. Tato budova je již kapacitně 

nevyhovující a morálně, konstrukčně i materiálově zastaralá, proto bude 

zbourána a na jejím místě postavena nová administrativní budova, která kromě 

reprezentativního vzhledu a navýšení kapacit kanceláří řeší i nové zázemí pro 

objekt (odpovídající sociální zařízení, zasedací místnosti, ohřev a výdej obědů, 

jídelnu, plynovou kotelnu, chlazení kanceláří apod.). 

 

4. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, URBANISTICKÉHO, FUNKČNÍHO, 

DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 

Zhodnocení staveniště:  

 Stavební pozemky se nacházejí v areálu firmy INGO-PET Morava, spol. s r.o. 

Celý tento areál se rozkládá na západním okraji průmyslové zóny Zlín-Příluky, 

na sever, při hlavní příjezdové komunikaci do průmyslové zóny. Na západě od 

areálu firmy se nachází areál pily a fotbalové hřiště, na severu jsou zahrádky, 

ovocné sady, zatravněné plochy a na východě je areál firmy „MP RENTAX, 

s.r.o.“  Stavebním pozemkem jsou parcely čís. st 700, 1140/2 a 1141/5 v k.ú. 

Příluky u Zlína, vše v majetku investora tj. INGO-PET Morava, spol. s r.o., 

Přílucká 38, 760 01 Zlín. Staveniště je vcelku rovinné s mírným spádem od 

severovýchodu k jihozápadu.  

Stávající administrativní objekt, který se zbourá a na jehož místě bude 

postavena novostavba, je napojen stáv. přípojkami na inženýrské sítě el. NN, 

slaboproudu, STL plynovodu, městského vodovodního řádu a jednotné 

kanalizace.  
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Urbanistické řešení: 

Novostavba administrativní budovy je navržena v území určeném pro takovýto 

druh zástavby – navazuje na průmyslovou zónu Zlín - Příluky určenou pro 

výrobní a administrativní zástavbu. Záměr výstavby byl konzultován 

s Magistrátem města Zlína, odborem hlavního architekta a stavebním úřadem. 

Stavba administrativní budovy i celý areál firmy INGO-PET Morava, spol. s r.o. 

je dopravně napojen místní komunikací (ul. Cecilka-příjezd k průmyslové zóně) 

jednak na průmyslovou zónu Zlín - Příluky a jednak touto komunikací dále přes 

řeku Dřevnici (ul. Pekárenská) na komunikaci I. třídy I/49 Zlín - Vizovice (ul. 

Vizovická). Doprava v klidu je zajištěna 27 parkovacími místy (jedno místo pro 

těles. postiž.) na pozemku investora vně areálu podél novostavby 

administrativní budovy a jednak 15 parkovacími místy uvnitř areálu (jedno místo 

pro těles. postiž.).  Principy urbanisticko - architektonického řešení navrhované 

stavby vychází z daného prostorového uspořádání území a z možností 

dopravního napojení stavby (nutno zachovat vjezdy do areálu, jak západní, tak i 

východní). 

 

Architektonické řešení: 

Navrhovaná stavba administrativní budovy je se čtyřmi nadzemními podlažími, 

bez podzemního podlaží. Objekt je kubického tvaru a ačkoliv má v celé ploše 

stejnou podlažnost opticky se jeví nižší ve střední části, čehož bylo dosáhnuto 

různými výškami střešních atik. Celkový architektonický výraz je dán jednak 

členitostí půdorysů a jednak barevným a materiálovým řešením. Fasáda objektu 

bude v kombinaci silikátových omítek středně šedé-RAL 3263, lomené bílé-RAL 

3269 a zavěšeného keramického obkladu „MOEDING NATURROT 

STANDART“. Výplně otvorů se předpokládají hliníkové s izolačními dvojskly-

barva rámů i parapetů šedá, RAL 7036, do dvorní části budou okna plastová, 

klempířské výrobky - titanzinkový plech QUARTZ ZINC. Na jižní fasádě se 

použijí zavěšené slunolamy v barvě šedé, RAL 7036. Výrazným 

architektonickým prvkem bude nadstřešení hlavního vjezdu do areálu, jež je 

navrženo jako ŽB desky ve dvou výškových úrovních, nesené ŽB průvlaky, 

podporovanými ŽB obdélníkovými a čtvercovými sloupy. Nové vjezdové brány, 

jakož i nové oplocení jsou navrženy z tenkostěnných uzavřených profilů 

s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním. 

 

Dispoziční řešení: 

Novostavba hlavní budovy má čtyři nadzemní podlaží bez suterénu. Jedná se o 

trojtakt se střední chodbou a poněvadž se jedná o administrativní objekt, 
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jednotlivé místnosti tvoří 2x schodiště, výtah, chodby a převážně kanceláře, 

zasedací místnosti, čajové kuchyňky a sociální zařízení. Z této koncepce se 

vymyká jednak vstupní prosklená hala ve východní části, která je koncipována 

přes všechna nadzemní podlaží navzájem pospojovaných schodištěm 

v severovýchodní části a s vloženými spojovacími galeriemi ve 2. až 4.NP a 

jednak jídelna s ohřevem a výdejem jídel v západní části objektu – jídelna by se 

v době mimo výdej jídel využívala jako velká zasedací místnost. Plynová 

kotelna je umístěna ve 2.NP -severozápadní část objektu.  

 

5. TECHNICKÁ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPODNÍ STAVBY A JEJICH 

 VAZBA NA UŽITÍ OBJEKTU A ŽIVOTNOST 

Bourací práce: 

Stávající administrativní budova je již kapacitně nevyhovující a morálně, 

konstrukčně i materiálově zastaralá, proto bude zbourána (kromě základů a 

podkladní betonové mazaniny-tyto se vybourají pouze v místě nových pilot cca 

1000 mm na každou stranu) a na jejím místě se zbuduje nový administrativní 

objekt. Stávající budova je se dvěma nadzemními podlažími a jedním 

podzemním podlažím. Dvě nadzemní podlaží je složeno ze dvou řad mobilních 

buněk s vloženým středním chodbovým traktem. Podzemní podlaží je 

zbudováno v tradiční technologii – stěny z plných cihel a stropy ze ŽB panelů tl. 

250 mm 

Dále se vybourají stávající vnější schodiště, ubourá se část (popřípadě celé) 

stávající nadstřešení hlavního vjezdu – ocelová konstrukce, krytá hliníkovým 

profilovaným plechem, zbourá se ocelový přístřešek na kola včetně betonové 

podezdívky, demontuje se stávající vjezdová závora, stávající vjezdové brány a 

oplocení z drátěných plotových dílců, vybourání vjezdového odvodňovacího 

žlabu, vybourání stávající zámkové dlažby apod. Při všech bouracích pracích je 

zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti a před jejich zahájením odpojit el. vedení, a 

rozvody ZT a ÚV a plynu.   

 

Výkopy : 

 Výkopy stavební jámy se budou provádět v minimálním rozsahu a to vně 

stávající budovy. Projektant předpokládá, že výkopy se budou provádět v 

zemině tř. těžitelnosti 3. Uvnitř budovy se ponechá podkladní betonová 

mazanina a stávající základové pasy a takto vzniklá stavební jáma se zasype 

až na pilotovací úroveň drceným stavebním recyklátem a hlinitým štěrkopískem 

- zásyp hutnit po cca 200 mm. Předpokládá se, že piloty budou hloubeny 
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v zemině vrtatelnosti II, III. Hladina podzemní vody by se neměla ve stavební 

jámě vyskytovat. 

 

Základy :  

Hlavní administrativní budova bude založena na pilotách - předpokládaná 

technologie pilot „CFA“ ø600 a ø800 mm, tyto piloty budou vynášet pasy a 

patky ze železobetonu, podkladní betonová mazanina pod pasy a patky 

z prostého betonu B15, tl. 100 mm, podkladní betonová mazanina pod izolaci 

proti zemní vlhkosti z betonu B20, tl. 150 mm, vyztuženého ocelovou sítí ø6 

mm, oka 100/100 mm – pod touto mazaninou se provede hutněný 

štěrkopískový podsyp v tl. 150 mm – bližší viz. výkres základů.  

Před začátkem zemních a základových prací je nutno přesně vytýčit všechna    
podzemní vedení inženýrských sítí a dodržet  jejich ochranná pásma – 
především  
se jedná o kabel VN na východ od objektu (ochranné pásmo 1000 mm ve všech 
směrech).  
 

6. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Stavba administrativní budovy i celý areál firmy INGO-PET Morava, spol. s r.o. 

je dopravně napojen místní komunikací (ul. Cecilka-příjezd k průmyslové zóně) 

jednak na průmyslovou zónu Zlín - Příluky a jednak touto komunikací dále přes 

řeku Dřevnici (ul. Pekárenská) na komunikaci I. třídy I/49 Zlín-Vizovice (ul. 

Vizovická). 

 

7. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ,  PROTIRADONOVÉ OPATŘENÍ 

Situování stavby vzhledem ke světovým stranám je dáno tvarem domu a 

tvarem stavebního pozemku a příjezdovou komunikací k průmyslové zóně  –  

kanceláře jsou orientovány na jih a na sever. Ochrana obyvatel domu je určena 

tepelně-technickými, akustickými a hygienickými požadavky na tento druh 

objektu.        Navržené řešení respektuje hygienické požadavky na 

užívání staveb, zejména : 

-  prostorové řešení ( plošné velikosti kanceláří, denní osvětlení, hygienická         

 vybavení, světlé výšky místností) 

-    konstrukční řešení ( vytápění, teplá voda, omyvatelné povrchy ) 
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-    zajištěné přirozené větrání, popřípadě podtlakové větrání u sociálních 

zařízeních 

-    požadavky na osvětlení  

Stavba se nenachází v poddolovaném ani seismickém území, spodní voda se 

v úrovni základové spáry nevyskytuje a pozemek spadá dle objemu radonu 

v půdním vzduchu do kategorie nízkého radonového indexu bez nutnosti 

stavebních opatření. 

 

8. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí 

v dané lokalitě. Objekt nevyžaduje hodnocení ve smyslu zákona č. 100/2001 

Sb. „O posuzování vlivu na životní prostředí“. Odvoz a řádnou likvidaci 

(ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací zabezpečí hlavní 

zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a normami. Běžný domovní odpad 

bude ukládán do popelnic a vyvážen. Při manipulaci s odpady bude dodržován 

zákon č. 106/2005 Sb. „O odpadech“ a navazující předpisy, zejména vyhláška 

č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“.  

Splaškové a dešťové vody budou zaústěny do stávajícího nevyužitého septiku, 

který se vyčistí a použije jako akumulační a retenční nádrž odtud vody půjdou 

do jednotné kanalizační stoky umístěné podél místní komunikace na jih od 

domu a budou odvedeny do vnějšího kanalizačního řádu a na ČOV. 

S odpadními vodami bude zacházeno ve smyslu nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 

„O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních 

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpad. vod do povrch. vod a do 

kanalizací“. U stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší bude dodrženo 

nařízení vlády č. 146/2007 Sb. „O emisních limitech a dalších podmínkách 

provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší“. 

Odpady při provozu uživatele: 

Po kolaudaci stavby a uvedení do provozu vzniknou následující komunální 

odpady: 

Katalog. Číslo              Druh odpadu                               Kategorie odpadu 

     200 101 Papír, lepenka                0 

     200 102 Sklo                0 
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     200 108  Organický odpad                 0 

     200 111 Textilní materiály                0 

     200 121  Zářivka, odpad s obsahem rtuti               N 

     200 139 Plasty                0 

     200 140 Kovy                0 

     200 199 Další frakce jinak blíže neurčené                0 

     200 301 Směsný komunální odpad                0 

 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce 

(provozovatel). Domovní odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na 

vhodném stanovišti a bude pravidelně odvážen na skládky určené referátem 

životního prostředí Městského úřadu. 

Ochrana životního prostředí: 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě 

podmínky odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména 

na: 

-  omezení hlučnosti na stavbě 

-  ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 

-  snížení prašnosti včasným čištěním vozovek   

-  zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. – viz. Zákon č. 

385/2005        

   Sb. – O ochraně ovzduší. 

-  odpady při stavbě 

Odpady při realizaci stavby: 

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny  v souladu 

s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 381/2001 

Sb. 
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 Katalogové číslo                          Druh odpadu   

Kategorie   

odpadu                                

        050105 Únik ropných látek         N 

        170101 Beton          0 

        170102 Cihla          0 

        170103 Keramika         0 

        170802 Sádrová stavební hmota         0 

        170201 Dřevo         0 

        170202 Odpadní sklo         0 

        170203 Odpadní plast         0 

        170303 Odpad dehtová lepenka a papír nasycený živicí 

a dehtem 

        N 

        170405 Železo a ocel         0 

        170407 Směs kovů         0 

        170411 Odpad kabelů         0 

        170504 Zemina a kameny          0 

        170506 Vytěžená hlušina         0 

        170604 Odpad skelných vláken         0 

        170904 Směsný demoliční odpad         0 

 

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných 

předpisů. Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, 

že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou 

zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých 

nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U 

stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se 

všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 106/2005 Sb. „O odpadech“. 
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9. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Projekt pro realizaci stavby je ve všech částech zpracován v souladu s Vyhl. č. 

268/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích na výstavbu“, v souladu se 

Zákonem č. 183/2006 Sb. „Stavební zákon“, s Vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. „O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace“ a v souladu s Vyhl. č. 499/2006 Sb 

„O dokumentaci staveb“.               

Všechny konstrukce a výrobky uvedené v projektu jsou s atestem a firmy, které 

stavbu budou realizovat budou mít potřebná oprávnění, jak odborná, tak i 

k činnosti ve stavebnictví. 

Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků:    

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon 

o ochraně veřejného zdraví“, jakož i zákon č. 309/2006 Sb. „Zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. Dle tohoto zákona 

stavebník ( investor stavby) uzavře smlouvu o dílo na celou stavbu s jedním 

dodavatelem, ten bude zadavatelem stavby dalším právnickým a fyzickým 

osobám. Povinnosti jsou dány zejména zákonem 309/2006 Sb., m.j.:      

Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 

stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 

podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném 

místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení 

prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Zadavatel stavby zajistí, aby před 

zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska 

časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 

stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Zadavatel určí 

koordinátora (y) bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě.  

 

Dále budou dodrženy všechny prováděcí předpisy, platné požárně 

bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, 

zejména pak: 

1. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky                                                      

hluku a vibrací.“ 

2. Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. „O ochraně zdraví před neionizujícím 

zářením.“ 
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3. Vyhl. č. 432/2003 Sb. „Zařazováni prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů, biologických testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a 

biologickými činiteli.“ 

4. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. „O ochraně zdraví zaměstnanců.“ 

5. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu  

č. 363/2005 Sb. „O bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních            

pracích“. 

6. ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem. 

7. ČSN 050631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování el. Obloukem. 

8. Zákon č. 251/2005 Sb. – O inspekci práce. 

 

Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení dle vyhlášky č. 

363/2005 Sb. Jedná se zejména o provádění prací ve výškách, na lešení a pod 

ním, manipulaci s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči a mechanismy, 

manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, jedy, 

látkami, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci 

budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných 

ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti 

použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby.  

Případné změny v technologii, způsoby výstavby, záměny materiálů zkoordinuje 

na vyzvání stavební technický dozor investora, který se podrobně seznámí s 

projektovou dokumentací a bude svou pravidelnou přítomností na stavbě dbát o 

správné a bezpečné provádění stavby. Autor projektu má právo v případě 

ohrožení zdraví lidí nebo v případě možnosti vzniku havárie z důvodů 

nedodržení technologických postupů výstavby či neodpovídajících záměn 

materiálů a závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu 

zastavit. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do ukončení 

řádně stavební deník. Autorský dozor projektanta bude vykonávat občasně, 

hlavně v důležitých etapách výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele 

stavby.  

Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, uvědomit 

projektanta, který navrhne potřebné úpravy.   
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1.¨OBECNÉ INFORMACE STAVBY 

Stavba    : ,, Administrativní budova Zlín - Příluky ,, 

Místo     : Zlín, ulice Přílucká 38, Zlín – Příluky 

Pozemky parc. Č. st.700, 1140/2, 1141/5 vše 

v    k.ú.  

Pozemky jsou na západním okraji 

průmyslové zóny Zlín – Příluky 

Kraj     : Zlínský 

Investor    : INGO – PET Morava, spol. s r.o. 

       Zlín, ulice Přílucká 38, 760 01 Zlín 

Autor návrhu        FORMICA s.r.o. 

       Slovenská 2685 

  760 01 Zlín 

  IČ 46982663 

  DIČ CZ46982663 

Ředitel firmy    : Ing. Arch. Pavel Hanulík 

Autor stavby    : Ing. Arch. Pavel Hanulík 

 

2. OBECNÝ POPIS PRACÍ 

 

2.1 Zemní práce 

Ornice bude sejmuta Rypadlo - nakladačem JCB – 3CX ECO CONTRACTOR 

v tloušťce 460 mm na určené místo pozemku a zde nakladačem naložena a 

odvážena mimo staveniště. Pro samotné základy bude proveden výkop rýh 

v zemině 3 třídy těžitelnosti bez spodní vody v hloubce 0,96 m od původního 

terénu. Přebytečná neznehodnocená zemina bude odvážená na sídlo firmy 

Elso system spol. s r.o., kde poslouží ke srovnání nezpevněných ploch.  
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2.2 Základové konstrukce 

Před výkopem rýh bude prováděna pilotáž pod základovou desku. Použitá 

technologie pilotáže je CFA. Střední piloty jsou průměru 800mm, hloubky cca 

7500mm. Střední piloty jsou průměru 600mm, hloubky cca 7000mm. Piloty 

budou prováděny z betonu C20/25 XC1. Piloty jsou ukončeny v úrovni 

základových pasů. Objekt je navržen celkově jako monolitický skelet, pasy tedy 

nejsou zatíženy po celé délce a pokud již jsou, tak zpravidla železobetonovými 

stěnami, které mají samostatně dostatečnou tuhost ve svislém směru. Výztuž 

základových pasů je navržena konstrukční 4ØR14 dolní výztuž, 4ØR14 horní 

výztuž, třmínky 2x ØR8 po 200mm. Základová deska bude provedena na 

podkladu recyklátu z prostého betonu tl. 150mm, beton B15, výztuž kari sítí  ⌀ 

8x100x100 mm z oceli 10 505. Beton bude dodán společností Taš – Stappa 

beton spol. s r.o., provozovnou na adrese Zlín – Prštné, areál Svit – Rybníky. 

Veškerou stavební výztuž dodá firma Manag, a.s., Zlín, Zarámí 92. 

 

 

Širší dopravní vztahy 
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Přebytečná zemina vytěžená při výkopových pracech bude odvážena na sídlo 

firmy Elso system spol. s r.o. 

 

Délka trasy        9,1 km               

Celkový čas      00 : 11 h  

Trasa: 

Rovně po ulici Cecilka               221 m                

Vlevo po ulici Pekárenská          143 m                       

Vpravo po silnici I. třídy Vizovická          1850 m                      

Vpravo po hlavní 2. Května           1300 m              

Vpravo po ulici Padělky IX                 199 m              

Vpravo po silnici II. třídy Sokolská     390 m     

Rovně po silnici II. třídy Fryštácká po pravé straně společnost Elso system spol. 

s r.o.         
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Beton se bude dovážet z betonárny Taš – Stappa beton spol. s r.o., 

provozovnou na adrese Zlín – Prštné, areál Svit – Rybníky.  

 

  

 

Délka trasy        6,1 km               

Celkový čas      00 : 08 h  

Trasa: 

Rovně po ulici Cecilka                213 m      

Vlevo po ulici Pekárenská                  143 m                      

Vpravo po silnici I. třídy Vizovická                   1800 m                       

Rovně po silnici I. třídy třída Tomáše Baťi      2200 m                                

Vpravo po silnici III. třídy Gahurova                  938 m                        

Vlevo po silnici II. třídy Mladcovská                   111 m                        

Mírně vlevo po hlavní Nábřeží            732 m             

Vpravo areál Svit - Rybníky 
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Stavební recyklát se bude dovážet ze skládky stavebního odpadu firmy 

Centring spol. s r.o. skládka stavebního odpadu je na adrese Tečovská 1052, 

763 02 Zlín - Malenovice. 

 

 

 

Délka trasy        11 km               

Celkový čas      00 : 14 h  

Trasa: 

Rovně po silnici I. třídy třída 3. května             1900 m   

Rovně po silnici I. třídy třída Tomáše Bati  3900 m   

Rovně po silnici I. třídy Štefánikova                         672 m    

Vlevo po silnici I. Třídy Osvoboditelů     212 m                                

Vpravo po silnici I. Třídy třída Tomáše Bati                 1700 m            

Rovně po silnici I. Třídy Vizovická                    1800 m    

Vlevo po ulici Pekárenská                144 m           

Vpravo ulice Cecilka      222 m 
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Štěrk frakce 32-63 (makadam) se bude dovážet ze skladu kameniva firmy  Taš 

– Stappa beton spol. s r.o., sklad kameniva je na adrese Zlín - Louky Pod 

Vinohrady 420. 

 

 

 

 

Délka trasy        8,7 km               

Celkový čas      00 : 12 h  

Trasa: 

Rovně po ulici Chaloupky                 1200 m    

Ostře Vlevo po silnici I. Třídy třída Tomáše Bati 2800 m   

Rovně po silnici I. Třídy Štefánikova                         673 m              

Vlevo po silnici I. Třídy Osvoboditelů     212 m                                

Vpravo po silnici I. Třídy třída Tomáše Bati                 1700 m   

Rovně po silnici I. Třídy Vizovická                    1800 m              

Vlevo po ulici Pekárenská                143 m           

Vpravo ulice Cecilka      222 m 
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Bednění zabezpečuje společnost Elso system spol. s r.o, s provozovnou 

Fryšták ul. Zlínská 419. 

 

Délka trasy        9,1 km               

Celkový čas      00 : 11 h  

Trasa: 

Rovně po ulici Cecilka               221 m      

Vlevo po ulici Pekárenská          143 m             

Vpravo po silnici I. třídy Vizovická          1850 m                      

Vpravo po hlavní 2. Května           1300 m              

Vpravo po ulici Padělky IX                 199 m             

Vpravo po silnici II. třídy Sokolská     390 m     

Rovně po silnici II. třídy Fryštácká po pravé straně společnost Elso system spol. 

s r.o.         
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Stavební výztuž dodá firma Betonmix Zlín - Štípa, s.r.o., s provozovnou Zlín - 

Štípa k Farmě 606. 

 

 

 

Délka trasy        9,6 km               

Celkový čas      00 : 14 h  

Trasa: 

Rovně po ulici Cecilka                218 m      

Vlevo po ulici Pekárenská                   143 m                      

Vpravo po silnici I. třídy Vizovická                    1800 m                       

Vpravo po hlavní 2. května           1300 m                                

Vpravo po ulici Padělky IX                                 199 m                        

Vpravo po silnici II. třídy Sokolská                     390 m              

Rovně po silnici II.třídy Fryštácká           2100 m            

Vpravo po silnici II. třídy Velíkovská          3200 m            

Vpravo po ulici K Farmě firma Betonmix Zlín - Štípa, s.r.o č.p. 606 
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3. Zemní práce  

3.1 Rypadlo – nakladač JCB 3CX ECO CONTRACTOR 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Průchodnost stroje: - Nájezdový úhel svahu, vpředu 66°  

      - Úhel přejetí    120° 

      - Nájezdový úhel, vzadu   20° 

 

Provozní hmotnost:  8070kg 

Provozní hmotnost zahrnuje stroj vybavený podkopovou lopatou 610mm, 

šestiúčelovou lopatou a plnou nádrží. 

Motor: 

Čtyřválec s přímým vstřikováním. Vodní zubové čerpadlo, palivové a olejové 

filtry šroubovacího typu, odlučovač vody, zařízení pro studený start. 

Výrobce   JCB 

Sání    Turbo 

Zdvihový objem  4,4l 

Počet válců   4 

Vrtání    103 mm 

Zdvih    132 mm 

Jmenovité otáčky motoru 2200 ot/min 
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Jmenovitý výkon  74,2 kW  

Kroutící moment  440 Nm   

Max. kroutící moment při 1300 ot/min 

 

Řízení: 

Výkonný hydrostatický systém využívající hlavní hydraulické čerpadlo a ventil 
upřednostňující řízení. V případě poruchy motoru je zachováno nouzové řízení. 
Řízené nápravy        Přední 
Počet otáček volantu od dorazu po doraz     2¾ 
Průměr otáčení - obrubník - obrubník - nebrzděno    8,1 m 
Průměr otáčení lopaty - obrubník - obrubník - nebrzděno   10,4 m 
Průměr otáčení - brzděno        6,9 m 
Průměr otáčení lopaty - brzděno        9,5 m 
 

ROZMĚRY LOPATY NAKLADAČE - 3CX Contractor 
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Rozměr lopaty nakladače: 

Šířka 2235 mm  

Jmenovitý objem 1 m3 

Objem 0,76 m3 – zarovnaný 

 

Technické parametry nakladače: 

Vylamovací síla lopaty  65,31 kN 

Vylamovací síla na ramenech 47,32 kN 

Nosnost s lopatou š. 2350 mm 3169 kg 

Síla sevření čelistní lopaty  29,4Kn 
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ROZMĚRY RYPADLA - 3CX Contractor 
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Rozměry lopty rypadla: 

JCB lopaty jsou konstruovány specielně pro použití na JCB strojích s polohami čepu 

pro dosažení max. účinku při vylamování, zadržování materiálu a zachování přímých 

stěn při 

hloubení. 

 

Lopata šířky 800 mm byla zvolena pro vhodnost k dokončovacím pracím 

výkopů. 
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Technické parametry rypadla: 

Vylamovací síla lopaty    Rychlost  53,85 kN 

       Síla   62,28 kN 

Vylamovací síla násady    Vytažená násada 47,32 kN 

       Zasunutá násada 32,25 kN 

Nosnost čepu lopaty při plném dosahu  Vytažená násada 719 kg 

       Zasunutá násada 1451 kg 

  

3.2 Nákladní auta pro odvoz zeminy: 

Jako prostředek pro odvoz vytěžené zeminy byl zvolen jednostranný sklápěč 

TATRA T158-8P5R44.231, kterými disponuje firma Elso system spol. s r.o. 
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Motor PACCAR MX 300, EURO 5, 340 kW, 2 300 Nm/ 

1 000 -    1 410 ot/min 

Převodovka   ZF 16S 2530 TO 

Pohon kol   8x8 

Kabina   Krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací. 

Rozvor   2150 + 2300 + 1 320 mm 

Max. tech.   44 000 kg      

      přípustná hmotnost             

Stoupavost  při         57,0 %                                

30 000 kg    

Užitečné zatížení  28 250 kg 

Max. rychlost   85 km/hod (s omezovačem rychlosti) 

Nástavby   Jednostranně sklopná korba, objem 18 m3. 
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3.3 Nákladní automobil Mercedes Benz  ATEGO 1222k s nástavbou na  

 kontejner: 

 

 

 

Specifikace: 

Motor      EEV BlueTec 

Výkon      160 kW 

Kabina     2 dveřová, 2 sedadlová 

Maximální přípustná hmotnost  17000 kg 

Užitečné zatížení    8100 kg 

Nástavba kontejner nosič kontejnerů JNT 7T 

Velikost kontejneru    5 m3 

Ložná plocha    4,2 x 2,3 m 
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3.4 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL S HYDRAULICKOU RUKOU 

Pro činnosti prováděné při spodní stavbě budeme používat také nákladní 

automobil Mercedes Benz Axor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 

 

 

 

Motor       OM 457 LA, 177kw 

Kabina      2 dveřová, 2 sedadla 

Rozvor      3600 

Max. tech. přípustná hmotnost   24500 kg 

Užitečné zatížení     15500kg 

Max. rychlost      105 km/hod 

Nástavba valník     6,5 x 2,5 m 

Ložná výška      800 mm 
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PŘÍSLUŠENSTVÍ HYDRAULICKÁ RUKA FASSI F110A.22: 

Maximální zvedací moment   105,0 kNm 

       10,7 tm 

Maximální dosah     8,1 m 

Hydraulické prodloužení    3,7 m 

Rotační oblouk     390° 

Rotační točivý moment    17,0 kNm 

       1,73 tm 

Pracovní tlak      30,0 MPa 

Výška ve složeném stavu    2200 mm 

Šířka ve složeném stavu    2295 mm 

Hmotnost jeřábu     1520 kg 

Rozměry: [mm] 
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3.5 Nakladač BOBCAT S185 H 

 

Technické parametry: 

Jmenovitá provozní nosnost  890kg 

Bod přetížení    1849kg 

Rychlost pojezdu    11,8 km/hod 

Motor      Kubota / V2003 – M – DI – TE2B – BC 

– 3 

Výkon      41,8kW 

Točivý moment    169,5 Nm 

Provozní hmotnost    2821 kg 

Objem válců     1999 cm3 

Objem palivové nádrže   90,8 l 

Palivo      Diesel 
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Rozměry: 

Délka s lopatou    3309 mm 

Výška      1938 mm 

Šířka s lopatou       1727 mm 

Zdvih lopaty     3002 mm 
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3.6 Autodomíchávač 

Autodomíchávač pro plnění betonové pumpy pro CFA piloty byl zvolen MAN 

TGA 32.440 s nástavbou Stetter, jelikož nimi disponuje betonárna Taš – Stappa 

beton spol. s r.o., která bude dodávat betonovou směs na tuto stavbu. 

 

 

 

Motor     MAN 

Výkon     379 kW 

Užitečné zatížení   42,5 t 

Maxim. rychlost   85 km/hod 
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Nástavba Stetter, řada LIGHT LINE AM 9 C 

 

 

 

 

Motor     FH 

Objem    9 m3 

Geometrický objem   15660 l 

Vodorys    10240 l 
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Stupeň plnění   57 % 

Sklon bubnu    11,2° 

Rychlost bubnu   0 – 12 / 14 U/min 

Přípojka vody   C 2“ 

Váha bubnu    3510 kg 

Celková délka bubnu  6,78 m 

Šířka bubnu    2,4 m 

Průjezdná výška bubnu  2,54 m 

 

 

3.7 Vibrační válec AMMANN VH 270: 
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Rozměry: 

 

Maximální tloušťky vrstvy po zhutnění za optimálních podmínek: 

 

Specifikace: 

Provozní hmotnost     2790 kg 

Provozní hmotnost maximální   2915 kg 

Zatížení předního běhounu   1320 kg 

Zatížení pneu. nápravy    1250 kg 

Zatížení zadního běhounu    1470 kg 

Šířka hutnění maximální    1200 mm 

Maximální rychlost     13,6 km/hod 
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Stoupavost bez vibrace    40% 

Stoupavost s vibrací    32% 

Amplitudy      0,47 mm 

Frekvence      53 / 62 Hz 

Odstředivé síly     32,5 / 23,8 kN 

Poloměr zatáčení stopový vnitřní   2300 mm 

Poloměr zatáčení obrysový vnější  3550 mm 

Boční stabilita – přímý rejd    30° 

Nádrž       67 l 

Voda pro zkrápění     203l 

Typ motoru      F2L1011F 

Výkon motoru     20 Kw 

 

3.8 Vibrační deska Wacker Neuson DPU 6055: 

  

Specifikace: 

Provozní hmotnost bez prodloužení  433 kg 

Provozní hmotnost s prodloužením   550 kg 

Pracovní šířka bez rozšíření   550 mm 

Pracovní šířka s rozšířením   710 mm 
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Výška stroje      850 mm 

Velikost desky bez rozšíření    900 x 550 mm 

Velikost desky s rozšířením    900 x 710 mm 

Pracovní výška rukojeti (nastavitelná)  920 x 1320 mm 

Hutnící síla      60 kN 

Vibrační frekvence      69 Hz 

Max. zhutnění s rozšířením desky  1200 m2/h 

Motor        Hatz Typ Supra 1 D 81 S 

  

Max. výstupní výkon (DIN-ISO 3046 *)   10,5 kW 

Palivová nádrž:      7 l 

Max. dovolený náklon    30° 

Palivo       nafta 
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4. Základové práce 

4.1 Vrtná souprava  Soilmec CM – 50 technologie CFA 

Vrtná souprava Soilmec – CM 50 byla vybrána, jako adekvátní k šířce vrtu 800 

a 600 mm jelikož tímto strojem disponuje prováděcí firma BORETA s r.o. 

 

 



59 
 

 

 

 

 

Výkon      153 kW 

Výška      28,1 m 

Šířka      4,0 m 

Délka      7,25 m 

Přepravní délka    15,22 m 

Provozní hmotnost    39 t 

Maximální průměr vrtu   0,9 m 

Maximální hloubka vrtu   19,000 m 

Maximální točivý moment   100 kNm 
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4.2 Betonová pumpa: 

Betonová pumpa pro čerpání betonové směsi do dutého středu vrtáku byla 

vybrána SOILMEC MECBO 4.65 

 

 

 

Výkon     88 kW 

Motor     F6L 912 

Délka     4,7 m 

Výška     2,5 m 

Šířka     2,26 m 

Provozní hmotnost   6,5 t 

Kapacita nálevky   400 l 

Výkon čerpání   64 m3/hod 
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4.3 Rypadlo 

Pro provádění zemních prací bylo vybíráno z rypadel značky VOLVO a CAT.        

VOLVO 

 
MODEL 

 

 

OBJEM 
LOPATY 

 

VÝKON 
MOTORU 

MAX. HL. 
HLOUBENÍ / 
MAX DOSAH  

 

PROVOZNÍ 
HMOTNOST 

 

EW 140D 
 

0,52 – 0,76 
m3 

 

105 kW 
 

5,18 – 8,53 m 
 

14,1 – 15,9 t 

 

EW 160D 
 

0,36 – 1,0 m3 
 

115 kW 
 

5,75 – 9,17 m 
 

16,2 – 18,2 t 

 

EW 180D 
 

0,62 – 1,0 m3 
 

129 kW 
 

6,1 – 9,55 m 
 

18,1 – 20,3 t 

 

EW 210D 
 

0,62 – 1,0 m3 
 

129 kW 
 

6,48 – 9,95 m 
 

19,7 – 22,8 t 

 

EW 230C 
 

1,18 – 1,50 
m3 

 

131 kW 
 

6,8 – 10,15 m 
 

23,1 – 25,6 t 

 

CAT 

 
MODEL 

 

 

OBJEM 
LOPATY 

 

VÝKON 
MOTORU 

MAX. HL. 
HLOUBENÍ / 
MAX DOSAH  

 

PROVOZNÍ 
HMOTNOST 

 

M313D 
 

0,18 – 0,92 
m3 

 

95 kW 
 

5,75 – 9,03 m 
 

13,8 – 16,2 t 

 

M315D 
 

0,38 – 1,26 
m3 

 

101 kW 
 

6,09 – 9,38 m 
 

15,7 – 18,3 t 

 

M316D 
 

0,38 – 1,26 
m3 

 

118 kW 
 

6,07 – 9,38 m 
 

17,6 – 19,8 t 

 

M318D 
 

0,38 – 1,26 
m3 

 

124 kW 
 

6,36 – 9,6 m 
 

18,2 – 20,1 t 

 

M322D 
 

0,44 – 1,57 
m3 

 

123 kW 
 

6,68 – 10,32 
m 

 

20,5 – 22,5 t 

 

Bylo vybíráno mezi rypadly VOLVO 160D a CAT M315D. 
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Pro výběr stroje bylo rozhodující: 

- Objem lopaty 1 m3 

- Min. dosah 9,0 m 

- Ekonomický provoz stroje 

Na základě těchto parametrů bylo vybráno rypadlo CAT M315D, díky většímu 

dosahu, úspornějšímu motoru a tím i ekonomičtějšímu provozu tohoto stroje. 

Lopata byla zvolena šířky 800mm z důvodů šířky rýh 1600mm. 

 

 



63 
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Výkon motoru: 101 kW 

Celková výška: 3,980 m 

Šířka: 2,55 m 

Maximální výška kopání: 10,380 m 

Maximální vodorovný dosah na zemi: 9,560 m 

Maximální nakládací výška: 7,300 m 

Síly od válce lopaty (ISO 6015): 101 kN 

Síly od válce lopaty (ISO 6015):  81 kN 

Maximální obsah lžíce: 1,26 m3 

Provozní hmotnost: 18,3 t 

Maximální rychlost pojezdu: 34 km/hod 

 

 

 

 

 



65 
 

4.4 Podvalník GOLDHOFER STN-L 3-39/80: 

 

 

 

Rozměry: 

 

 

 

Technická data při 80 km/h: 

Zatížení točnice     20.000 kg 

Zatížení náprav     3x 10.000 kg 
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Celková hmotnost návěsu    50.000 kg 

Pohotovostní hmotn. v zákl. provedení cca. 9.800 kg 

Nosnost cca.      40.200 kg 

Ložná plocha      8.400 x 2.550 mm 

Ložná výška v zat. stavu    885mm +140/-60 mm 

Pneumatiky (12 ks)      235/70R 17,5 (143/141 J) 

 

Nájezdové rampy: 
 
1- dílné, nájezdové rampy s pružinovým zvedákem, délka 2.850mm, šířka 720 
mm 
50 mm výdřeva na plechové podložce, napínače pro zajištění v transportní 
poloze, maximální zatížení ramp 50 tun na pár. Rampy jsou ručně pomocí tyče 
a otvorů v liště bočně posunovatelné na max. vnější šířku 2.990 mm resp. na 
minimální odstup 480 mm. 
 

 

4.5 Autodomíchávač 

Autodomíchávač pro plnění betonové pumpy pro CFA piloty byl zvolen MAN 

TGA 32.440 s nástavbou Stetter, jelikož nimi disponuje z betonárna Taš – 

Stappa beton spol. s r.o., která bude dodávat betonovou směs na tuto stavbu. 

 

 

Motor       MAN 
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Výkon       379 kW 

Užitečné zatížení     42,5 t 

Maxim. rychlost     85 km/hod 

 

 

Nástavba Stetter, řada LIGHT LINE AM 9 C 
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Motor       FH 

Objem      9 m3 

Geometrický objem     15660 l 

Vodorys      10240 l 

Stupeň plnění     57 % 

Sklon bubnu      11,2° 

Rychlost bubnu     0 – 12 / 14 U/min 

Přípojka vody     C 2“ 

Váha bubnu      3510 kg 

Celková délka bubnu    6,78 m 

Šířka bubnu      2,4 m 

Průjezdná výška bubnu    2,54 m 

 

 

4.6 Čerpadlo betonové směsi: 

Na betonování základové desky bylo zvoleno autočerpadlo SCHWING S 28 X 

s čerpací jednotkou P 2020. Toto čerpadlo bylo zvoleno z důvodu potřeného 

dosahu na staveništi. 

 

 



69 
 

Specifikace: 

Motor       MAN D2060, 294 kW 

Kabina      2dveřová, 2 sedadlová 

Rozvor      4500 + 1350 mm 

Max. tech. přípustná hmotnost   23 500 kg 

Užitečné zatížení     14 500 kg 

Max. rychlost      110 km/hod 

 

Výložník S 28 X: 

Vertikální dosah     27,7 m 

Horizontální dosah     23,7 m 

Skládání výložníku     RZ 

Počet ramen      4 

Dopravní potrubí      DN 125 

Délka koncové hadice     4 m 

Pracovní rádius otoče      370° 

Systém zapatkování     XH 

Zapatkování podpěr - předních    5,96 m 

Zapatkování podpěr - zadních    3,60 m 
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Rozměry: 

 

 

 

Čerpací jednotka: 

Typ       P 2020 

Pohon       320 l/min 

Dopravní válec     200 x 2000 mm 

Hydraulický válec     120/80 mm 

Počet zdvihů      24 min-1 

Dopravované množství    90 m3/hod 

Tlak betonu max.     108 bar 
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4.7 Strojní hladička: 

Pro vyrovnání finálního povrchu budou použity vybrační lišty BAS 1500 V na 

beton a potěr. 

 

 

Specifikace: 

Rozměr      1500 mm 

Motor       600 Watt 

Otáčky      2500 – 8000/ min 

Hmotnost      11 kg 
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4.8 Ponorný vibrátor: 

Pro vibrování betonové směsi základové desky budou použity vysokofrekvenční 

ponorné vibrátory PERLES CPM AM 35/3 

 

 

 

Specifikace vibrátoru: 

El. příkon      2000 W 

Napětí      230 V / 50 Hz 

Proud       6/10 A 

Otáčky      16.000 ot./ min 

Rozměry      320 x 135 x 220 mm 

Hmotnost      6 kg 

Specifikace vibrační hlavice: 

Průměr hlavice      35 mm  

Délka hadice      3 m 

Vibrační výkon     10 m3/ hod 

Hmotnost      9 kg 
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY 

Stavba    : ,, Administrativní budova Zlín - Příluky ,, 

Místo     : Zlín, ulice Přílucká 38, Zlín – Příluky 

Pozemky parc. Č. st.700, 1140/2, 1141/5 vše 

v    k.ú.  

Pozemky jsou na západním okraji 

průmyslové zóny Zlín – Příluky 

Kraj     : Zlínský 

Investor    : INGO – PET Morava, spol. s r.o. 

       Zlín, ulice Přílucká 38, 760 01 Zlín 

Autor návrhu        FORMICA s.r.o. 

       Slovenská 2685 

  760 01 Zlín 

  IČ 46982663 

  DIČ CZ46982663 

Ředitel firmy    : Ing. Arch. Pavel Hanulík 

Autor stavby    : Ing. Arch. Pavel Hanulík 

 

 

2. OBECNÝ POPIS PRACÍ 

2.1. Zemní práce 

Ornice bude sejmuta Rypadlo - nakladačem JCB – 3CX ECO CONTRACTOR 

v tloušťce 460 mm na určené místo pozemku a zde nakladačem naložena a 

odvážena mimo staveniště. Pro samotné základy bude proveden výkop rýh 

v zemině 3 třídy těžitelnosti bez spodní vody v hloubce 0,96 m od původního 

terénu. Přebytečná neznehodnocená zemina bude odvážená na sídlo firmy 

Elso system spol. s r.o., kde poslouží ke srovnání nezpevněných ploch.  
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2.2. Základové konstrukce 

Před výkopem rýh bude prováděna pilotáž pod základovou desku. Použitá 

technologie pilotáže je CFA. Střední piloty jsou průměru 800mm, hloubky cca 

7500mm. Střední piloty jsou průměru 600mm, hloubky cca 7000mm. Piloty 

budou prováděny z betonu C20/25 XC1. Piloty jsou ukončeny v úrovni 

základových pasů. Objekt je navržen celkově jako monolitický skelet, pasy tedy 

nejsou zatíženy po celé délce a pokud již jsou, tak zpravidla železobetonovými 

stěnami, které mají samostatně dostatečnou tuhost ve svislém směru. Výztuž 

základových pasů je navržena konstrukční 4ØR14 dolní výztuž, 4ØR14 horní 

výztuž, třmínky 2x ØR8 po 200mm. Základová deska bude provedena na 

podkladu recyklátu z prostého betonu tl. 150mm, beton B15, výztuž kari sítí  ⌀ 

8x100x100 mm z oceli 10 505. Beton bude dodán společností Taš – Stappa 

beton spol. s r.o., provozovnou na adrese Zlín – Prštné, areál Svit – Rybníky. 

Veškerou stavební výztuž dodá firma Manag, a.s., Zlín, Zarámí 92. 

 

3. MATERIÁLY 

Přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby, není-li stanoveno jinak. Skladovací místa 
musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Matriál musí být uložen tak, aby po 
celou dobu skladování bylo zajištěno jeho stability a nedocházelo k jeho 
poškození. Všechny prvky, které by mohly být nestabilní a mohly změnit svou 
skladovací plochu, musí být zajištěny podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
přepravním předpisem. 
 
 
4. Zemní práce 
 
4.1 Přípravné a vytyčovací práce 
 
 

Název Materiál Množství 

lavičky řezivo, kůly průměru 100 
mm, desky tl. 22 mm 

kůly délky 1,5m 25 ks 
30m´ 

podrobné vytyčovací 
body 

hřeby, kolíky 100ks 

vyznačení řezů reflex. Sprej, vápenný 
hydrát 
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4.2 Výkopové práce 
 
Odstranění ornice v celé ploše spodní stavby v tloušťce 0,46 m: 

Výpočet:   [45,95 m x 14,31 m – (13,46 m x 1,2 m + 5,98 m x 

1,9 m +     4,13 m x 6,85 m)] x 0,46 m = 277 m3 

Koeficient nakypření:  277 x 1,2 = 332,4 m3 

Doprava 

Název Doprava 
vnitrostaveništní 

Doprava 
mimostaveništní 

Odstranění ornice Rypadlo – nakladač JCB 
– 3CX ECO 
CONTRACTOR 

TARTA T158-
8P5R44.231 

 

Vytěžená zemina bude z místa pracoviště odvážena nákladními automobily 

TATRA T158-8P5R44.231. Objem korby nákladního auta TATRA je 18 m3. Pro 

odvoz vytěžené zeminy bude zapotřebí 19 jízd. 

Zemina vytěžená při přípravných zemních pracech bude odvážena na sídlo 

firmy Elso system spol. s r.o. 
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Výpočet nutného počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy: 

JCB – 3CX ECO CONTRACTOR 

Doba pracovního cyklu:   T = 30 s 

Objem radlice:   V = 1 m3 

Teoretická výkonnost stroje:  Q = (3600 x V)/T [m3/hod] 

     Q = (3600 x 1)/30 = 120 m3/hod 

Provozní výkonnost stroje:  QJCB = Q x K1 x K2 x K3… 

     QJCB = 120 x 1 x 1 x 1 x 0,83 = 99,6 m3/hod 

 

Opravné koeficienty:  Obsluha - výborná K1 = 1 

     Hornina - 3 tř. těžit. K2 = 1 

     Viditelnost - dobrá   K3 = 1 

     Čas využití - 50 min K4 = 0,83 

T158-8P5R44.231    

Doba pracovního cyklu:  Top = naplnění    T = 651 s 

     cesta tam   T = 924 s 

     vysypání   T = 300 s 

     cesta zpět   T = 792 s 

                TTAT = 2667 s 

    

Objem korby:   V = 18 m3 

Teoretická výkonnost stroje:  QTAT = (3600 x V)/Top [m
3/hod] 

     QTAT = (3600 x 18)/2667 = 24,3 m3/hod 

Počet nákladních aut:   Pop = QJCB/QTAT = 99,6/24,3 = 4,1 = 5  

Pro odvoz zeminy budeme potřebovat 5 nákladních automobilů TATRA  T158- 

8P5R44.231 
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5. Základové konstrukce 
 
5.1 Piloty 
 

Piloty budou prováděny technologií CFA. Bude provedeno 32 ks pilot 

s průměrem 800 mm a délkou 7,5 m, 5 ks pilot s průměrem 600 mm a délkou 7 

m.  

5.1.1 Vrty pilot:  

Odvrtaná zemina bude třídy těžitelnosti 3 

32 ks pilot s průměrem 800 mm:  3,14 x 0,42 x 7,5 x 32 = 120,6 m3 x 1,2 

= 

      144,7 m3 v nakypřeném stavu. 

5 ks pilot s průměrem 600 mm:  3,14 x 0,32 x 7 x 5 = 9,9 m3 x 1,2 = 

      11,9 m3 v nakypřeném stavu. 

Celkový objem odvrtané zeminy:   Σ 156,6 m3 

 

Doprava 

Název Doprava 
vnitrostaveništní 

Doprava 
mimostaveništní 

Zemina Rypadlo – nakladač JCB 
– 3CX ECO 
CONTRACTOR 

Tatra T158-8P5R44.231 

 

Vytěžená zemina bude z místa pracoviště odvážena nákladními automobily 

T158-8P5R44.231 Objem korby nákladního auta TATRA je 18 m3. Pro odvoz 

vytěžené zeminy bude zapotřebí 9 jí 
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5.1.2 Betonáž pilot: 

Pro betonáž pilot bude použit beton C20/25 - XC1, krytí 50 mm 

Výpočet množství betonu:  

32 ks pilot s průměrem 800 mm:  3,14 x 0,42 x 7,5 x 32 = 120,6 m3  

5 ks pilot s průměrem 600 mm:  3,14 x 0,32 x 7 x 5 = 9,9 m3 

Celkový objem betonu:    Σ 130,5 m3 

+ přirážka k délkám vrtu 20%  Σ 156,6 m3  

Doprava 

Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní 

Beton Betonová pumpa 
SOILMEC MECBO 4.65 

Autodomíchávač MAN 
TGA 32.440 Stetter 
LIGHT LINE 

 

Beton se bude dovážet z betonárny Taš – Stappa beton spol. s r.o., 

provozovnou na adrese Zlín – Prštné, areál Svit – Rybníky.  
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Výpočet nutného počtu autodomíchávačů pro zásobování betonové 

pumpy: 

SOILMEC MECBO 4.65 

 

Teoretická výkonnost stroje:  QPUMP = 64 m3/hod 

 

Autodomíchávač MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT LINE 

Doba pracovního cyklu:  TDOM = naplnění    T = 480 s 

     cesta tam   T = 600 s 

     vysypání   T = 500 s 

     cesta zpět   T = 480 s 

                TDOM = 2060 s 

     

Objem autodomíchávače:  V = 9 m3 

Teoretická výkonnost stroje:  QDOM = (3600 x V)/TDOM [m3/hod] 

     QDOM = (3600 x 9)/2060 = 15,73 m3/hod 

Počet autodomíchávačů:   PDOM = QPUM/QDOM = 64/15,73 = 4,1 = 5     

 autodomíchávačů                   

 

Pro nepřetržité plnění betonové pumby SOILMEC MECBO 4.65 by bylo 

zapotřebí 5 autodomíchávačů MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT LINE. Bohužel 

výkon vrtné soupravy SOILMEC CM - 50 je pouze 90 m´/ den. Tím pádem nám 

bude stačit zásobování pouze jedním autodomíchávačem MAN TGA 32.440 

Stetter LIGHT LINE. 

 

5.1.3 Výztuž pilot: 

Výztuž bude na stavbu dovážena z armovny Betonmix Zlín - Štípa, s.r.o., která 

společně s výztuží zajistí dopravu na stavbu. Výztuž bude skladována na místě 

se zpevněnou pracovní plochou ve svazcích s řádným označením. Pracovníci 

se po armatuře nesmí v žádném případě jakkoli pohybovat. Profily výztuže 
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menších než 8 mm se budou skladovat ve svitcích na kotouči. Větší profily se 

budou skladovat v prutech, kdy budou skladovány ve svazcích podle délek 

s řádným označením na štítku, který musí být připevněn ke svazkům, aby se 

předešlo jeho ztráty.  Výztuž bude ukládána na podložky v takových 

vzdálenostech, aby nedošlo k jejich trvalé deformaci. Vyztužené kari - sítě a 

mřížoviny se skladují naležato. Výztužné armokoše mohou být uloženy na 

stojanech. Použitá výztuž - ocel 10 505 (R) Výztuž se vloží ihned po 

dobetonávce piloty. Výztuž na vrcholu piloty bude obnažená a připravená na 

svaření s výztuží základových pasů.  

 

Výkaz výztuže pilot:   
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Doprava 

Název Doprava vnitrostaveništní Doprava 
mimostaveništní 

Výztuž Nakladač BOBCAT S185 
H 
Ruční 

Mercedes Benz AXOR 
1824 s jeřábem Fassi 
F110A.22 

 

Stavební výztuž dodá firma Betonmix Zlín - Štípa, s.r.o., s provozovnou Zlín - 

Štípa k Farmě 606. 
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5.2 Rýhy 
 
5.2.1 Výkop rýh do hloubky 0,96 m v šířce 1,6 m:  

Výpočet:   222 m´ x 1,6 m x 0,5 m = 177,6 m3 

Koeficient nakypření:  177,6 x 1,2 = 213,12 m3 

Doprava 

Název Doprava vnitrostaveništní Doprava 
mimostaveništní 

Odstranění ornice CAT M315D T158-8P5R44.231 

 

Vytěžená zemina bude z místa pracoviště odvážena nákladními automobily 

T158-8P5R44.231. Objem korby nákladního auta TATRA je 18 m3. Pro odvoz 

vytěžené zeminy bude zapotřebí 12 jízd. 

 

Výpočet nutného počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy: 

CAT M315D  

Doba pracovního cyklu:   T = 30 s 

Objem radlice:   V = 1 m3 

Teoretická výkonnost stroje:  Q = (3600 x V)/T [m3/hod] 

     Q = (3600 x 1)/30 = 120 m3/hod 

Provozní výkonnost stroje:  QJCB = Q x K1 x K2 x K3… 

QJCB = 120 x 0,96 x 1 x 1,08 x 1 x 1 x 0,83 = 

103,27         m3/hod 

Opravné koeficienty:  Hornina středně rozpojitelná K1= 0,96 

Obsluha - dobrá      K2 = 1 

     Koeficient úhlu otáčení 90° K3 = 1,08 

     Koeficient opotřebení stroje K4 = 1 

     Opravný koeficient poměru  K5 = 1 

     obsahu korby a rypadla 

     Čas využití - 50 min   K6 = 0,83 
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TATRA T158-8P5R44.231    

Doba pracovního cyklu:  TTAT = naplnění    T = 628 s 

     cesta tam   T = 924 s 

     vysypání   T = 300 s 

     cesta zpět   T = 792 s 

                TTAT = 2644 s 

       

Objem korby:   V = 18 m3 

Teoretická výkonnost stroje:  QTAT = (3600 x V)/Top [m
3/hod] 

     QTAT = (3600 x 18)/2644 = 24,51 m3/hod 

 

Počet nákladních aut:   Pop = QJCB/QTAT = 103,27/24,51 = 4,2 = 5      

 nákladních aut 

Pro odvoz zeminy budeme potřebovat 5 nákladních automobilů TATRA  T158- 

8P5R44.231 
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5.2.2 Vytvoření podkladního betonu základových pasů:  

Vytvoření podkladního betonu o mocnosti vrstvy tl.10cm. Beton B15 pro 
podkladní mazaninu bude na stavbu dodán  autodomíchávačem MAN TGA 
32.440 Stetter LIGHT LINE a uložen na skládce. Vnitrostaveništní doprava i 
ukládání betonové směsi bude probíhat ručně s pomocí nakladače BOBCAT 
S185 H. Podkladní beton bude vyztužen ocelovou sítí 100 x 100 x 8 mm. 
Souvislou vrstvou podkladního betonu získáme čistou a rovnou základovou 
spáru.  
 

 

Výpočet objemu betonu B15:  222 m´ x 0,8 m x 0,1 m = 17,8 m3 

 
Výpočet potřeby řeziva:   
 
Hranol 100x100 mm:    6,22 m3 

 

Hranol 50x50 mm:    0,25 m3 

  
 

Výpočet potřeby kari - sítě:   0,6 x 222=133 m2 = 23kari - sítí 3 x 2 m 

 

Schéma vytvoření podkladního betonu: 
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Doprava 

Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní 

Beton BOBCAT S185 H 
ruční 

Autodomíchávač MAN 
TGA 32.440 Stetter 
LIGHT LINE 

Řezivo BOBCAT S185 H 
ruční 

Mercedes Benz AXOR 
1824 s jeřábem Fassi 
F110A.22 

Kari - síť  ruční Mercedes Benz AXOR 
1824 s jeřábem Fassi 
F110A.22 

 

Beton se bude dovážet z betonárny Taš – Stappa beton spol. s r.o., 

provozovnou na adrese Zlín – Prštné, areál Svit – Rybníky.  

Řezivo se dude dovážet z areálu firmy Elso system spol. s r.o.  

Kari - síť dodá firma Betonmix Zlín - Štípa, s.r.o. 

 
 
 
5.2.3 Bednění základových pasů: 
 
 
Zhotovení bednění - klasické dřevěné bednění. Bednící plochy jsou z prken o tl. 

25mm. Prkna dáme k sobě pouze na sraz a spojíme je svlaky 100x25mm. U 

paty bednění bude zarážka z téhož řeziva (100x25). Rozpěry bednění budou 

provedeny z hranolů 70x70mm, které opřeme do zatlučeného hranolu 100x100, 

na straně bednění se rozpěra opírá do svazujícího trámku 70x70mm vždy 

v místě svlaku. V místech svlaku dovnitř bednění umístíme rozpěru z hranolu 

50x50mm a celé bednění stáhneme rádlovacím drátem. U pilot bude z bednění 

vytvořená patka o rozměrech 1000x1000 mm. Vnitřní strany bednění, které 

přijdou do styku s betonovou směsí, natřeme odbedňovacím prostředkem. 

 
Výpočet bednění: 
 
Hranol 70x70 mm:    3,12 x 0,7 x 0,7 x 222 = 3,4 m3 

Hranol 50x50 mm:   0,4 x 0,05 x 0,05 x 222= 0,22 m3 

Deska 100x25 mm:   16,2 x 0,1 x 0,025 x 222 = 9 m3  
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Schéma vytvoření bednění na podkladním betonu: 
 
 
 

 
 

Doprava 

Název Doprava vnitrostaveništní Doprava mimostaveništní 

Bednění  rozmístění a sestava 
bednění bude ruční 

Mercedes Benz AXOR 
1824 s jeřábem Fassi 
F110A.22 

 

 

5.2.4 Výztuž základových pasů: 
 

Výztuž základových pasů je navržena konstrukční 4 ⌀ R14 dolní výztuž, 4 ⌀ 

R14 horní výztuž, třmínky 2x ⌀ R8 po 200 mm.  

 
 
 
 
Výkaz výztuže základových pasů: 
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91 
 

Doprava 

Název Doprava vnitrostaveništní Doprava 
mimostaveništní 

Výztuž Nakladač BOBCAT S185 
H 
Ruční 

Mercedes Benz AXOR 
1824 s jeřábem Fassi 
F110A.22 

 

Stavební výztuž dodá firma Betonmix Zlín - Štípa, s.r.o., s provozovnou Zlín - 

Štípa k Farmě 606. 

 
5.2.5 Betonáž základových pasů: 
 
Pro betonáž základových pasů bude použit beton C20/25 - XC2, krytí 30 mm 

Výpočet množství betonu:  

200 x 0,4 x 0,55 = 44 m3 

22 x 1 x 0,55 = 12,1 m3 

Celkový objem betonu:    Σ 56,1 m3 

 

Doprava 

Název Doprava 
vnitrostaveništní 

Doprava 
mimostaveništní 

Beton Autočerpadlo SCHWING 
S 28X s čerpadlem 
P2023 

Autodomíchávač MAN 
TGA 32.440 Stetter 
LIGHT LINE 

 

Beton se bude dovážet z betonárny Taš – Stappa beton spol. s r.o., 

provozovnou na adrese Zlín – Prštné, areál Svit – Rybníky.  
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Výpočet nutného počtu autodomíchávačů pro zásobování autočerpadla:  

SCHWING S 28X s čerpadlem P2020 

Teoretická výkonnost stroje:  QPUMP = 90 m3/hod 

 

 

Autodomíchávač MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT LINE 

Doba pracovního cyklu:  TDOM = naplnění    T = 480 s 

     cesta tam   T = 600 s 

     vysypání   T = 500 s 

     cesta zpět   T = 480 s 

                TDOM = 2060 s 

     

Objem autodomíchávače:  V = 9 m3 

Teoretická výkonnost stroje:  QDOM = (3600 x V)/TDOM [m3/hod] 

     QDOM = (3600 x 9)/2060 = 15,73 m3/hod 

Počet autodomíchávačů:   PDOM = QPUM/QDOM = 90/15,73 = 5,7 = 6     

 autodomíchávačů                   

 

Pro nepřetržité plnění autočerpadla SCHWING S 28X s čerpadlem P2020 by 

bylo zapotřebí 6 autodomíchávačů MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT LINE. 

V praxi by tomu tak ale nebylo, při zvážení dodávky pouze cca. 56 m3 betonu. 

Proto navrhuji použití 3 autodomíchávačů MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT 

LINE. 
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5.3 Základový beton 
 
Před započetí prací na základové desce musíme nejprve odbednit stávající 
základové pasy a provést zásyp drceným stavebním recyklátem a hlinitým 
štěrkopískem.  
 
 
Schéma zásypu pasu: 
 
 

 
 

Výpočet objemu recyklátu:  177,6 - 17,8 - 55,6= 104,2 m3 

 

Hutnění bude probíhat po vrstvách 200 mm  

Vibrační deska: Wacker Neuson DPU 6055 

 

Doprava 

Název Doprava vnitrostaveništní Doprava 
mimostaveništní 

Stavební recyklát Nakladač BOBCAT S185 
H 
Rypadlo – nakladač JCB – 
3CX ECO CONTRACTOR 

Tatra T158-
8P5R44.231 

 

Stavební recyklát se bude dovážet ze skládky stavebního odpadu firmy 

Centring spol. s r.o. skládka stavebního odpadu je na adrese Tečovská 1052, 
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763 02 Zlín - Malenovice. Pro dovoz stavebního recykláž budou použita dvě 

nákladní auta Tatra T158-8P5R44.231. 

 

 

5.3.1 Zhutnění podkladu pro podkladní beton: 
 
Pro zhutnění podkladu základové desky bude použit štěrk frakce 32-63 mm ve 
výšce 150 mm 
Hutnění štěrku bude mít za úkol Vibrační válec AMMANN VH 270. 
 

Schéma podkladu: 
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Výpočet plochy: [45,95 m x 14,31 m – (13,46 m x 1,2 m + 5,98 m x 

1,9 m + 4,13 m x 6,85 m)] - 222 x 0,4= 513,4 m2 

Výpočet objemu štěrku:  513,4 x 0,15= 77 m3 

 

Doprava 

Název Doprava vnitrostaveništní Doprava 
mimostaveništní 

Štěrk frakce 32-63 mm Nakladač BOBCAT S185 
H 
Rypadlo – nakladač JCB – 
3CX ECO CONTRACTOR 

TATRA T158-
8P5R44.231 

 

Štěrk frakce 32-63 (makadam) se bude dovážet ze skladu kameniva firmy  Taš 

– Stappa beton spol. s r.o., sklad kameniva je na adrese Zlín - Louky Pod 

Vinohrady 420. Bude zapotřebí 5 jízd Tatry T158-8P5R44.231. 
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5.3.2 Výztuž základového betonu: 

Základový beton pod celým objektem bude vyztužena kari - sítí  ⌀ 8x100x100 

mm při dolním povrchu. 

Výpočet potřeby kari - sítě:    

602,2 m2 + 40% na převázání = 843 m2 = 141 kari - sítí 3x2 m  

Doprava 

Název Doprava 
vnitrostaveništní 

Doprava 
mimostaveništní 

Kari - síť  ruční Mercedes Benz AXOR 
1824 s jeřábem Fassi 
F110A.22 

 

Kari - síť dodá firma Betonmix Zlín - Štípa, s.r.o. 

5.3.3 Betonáž základového betonu: 
 
Pro betonáž základového betonu bude použit nejprve prostý beton B15 o 

tloušťce 150mm. Na tento beton přijde natavit izolace SKLOBIT spolu 

s asfaltovým modifikovaným pásem. Na hydroizolaci přijde vrstva podlahy o 

tloušťce 160 mm z prostého betonu B20. 

Schéma základové desky: 
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Výpočet množství betonu:  

602,2 x 0,31= 186,68 m3 

Doprava 

Název Doprava 
vnitrostaveništní 

Doprava 
mimostaveništní 

Beton Autočerpadlo 
SCHWING S 28X s 
čerpadlem P2023 

Autodomíchávač MAN 
TGA 32.440 Stetter 
LIGHT LINE 

 

Beton se bude dovážet z betonárny Taš – Stappa beton spol. s r.o., 

provozovnou na adrese Zlín – Prštné, areál Svit – Rybníky.  

Výpočet nutného počtu autodomíchávačů pro zásobování autočerpadla:  

SCHWING S 28X s čerpadlem P2020 

Teoretická výkonnost stroje:  QPUMP = 90 m3/hod 

Autodomíchávač MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT LINE 

Doba pracovního cyklu:  TDOM = naplnění    T = 480 s 

     cesta tam   T = 600 s 

     vysypání   T = 500 s 

     cesta zpět   T = 480 s 

                TDOM = 2060 s 

     

Objem autodomíchávače:  V = 9 m3 

Teoretická výkonnost stroje:  QDOM = (3600 x V)/TDOM [m3/hod] 

     QDOM = (3600 x 9)/2060 = 15,73 m3/hod 

Počet autodomíchávačů:   PDOM = QPUM/QDOM = 90/15,73 = 5,7 = 6     

 autodomíchávačů                   

Pro nepřetržité plnění autočerpadla SCHWING S 28X s čerpadlem P2020 by 

bylo zapotřebí 6 autodomíchávačů MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT LINE. 

V praxi by tomu tak ale nebylo, při zvážení dodávky pouze cca. 187 m3 betonu. 

Proto navrhuji použití 4 autodomíchávačů MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT 

LINE. 
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6. PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
 
6.1. Předání staveniště 
 
Samotnému předání pracoviště předchází předání staveniště, které probíhá 
mezi stavebníkem a hlavním dodavatelem stavby. 
 
Předává se: - stavební povolení 
  - schválená projektová dokumentace 
  - vyznačené staveniště 
  - oplocení staveniště 
  - hlavní výškové body 
  - vyznačené inženýrské sítě 
  - vyznačené objekty spadající pod ochranu před stavebním 
procesem a     provozem na staveništi. 
  - stanovení ochranných pásem 
  - přípojná místa na inženýrské sítě 
  - stanovení přístupových cest na staveniště 
 
Předání a převzetí staveniště musí být řádně zaznamenáno do stavebního 
deníku. Od toho dne běží lhůta výstavby. 
 
K předáni pracoviště dochází mezi hlavním dodavatelem stavby a 
subdodavateli. Zápisy o předání a převzetí pracoviště musí být řádně 
zaznamenány ve stavebním deníku a budou doplněny o podpis obou stran, jak 
hlavního dodavatele, tak subdodavatele. 
 
 
6.2. Předání pracoviště pro zemní práce 
 
Předání pracoviště probíhá mezi hlavním dodavatelem a subdodavatelem 
stavby. Předává se: - projektová dokumentace 
  - vyklizené pracoviště 
  - informace o dopravní infrastruktuře 

- informace o zařízení staveniště a vyhrazená místa pro   
  skladování materiálu 

 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů, 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy. Před zahájením zemních prací 
musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově trasy technické 
infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle 
zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
 
 
6.3. Předání pracoviště pro vrtání pilot 
 
Pro vrtání pilot musí být dokončeny veškeré zemní práce. 
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6.4. Předání pracoviště pro základové práce 
 
Před prováděním základových prací, musí být řádně vyvrtány, vybetonovány a 
vyztuženy piloty. 
O předání a převzetí pracoviště budou sepsány záznamy do stavebního deníku 
s podpisy obou stran. 
 
 
7. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 
Staveniště bude po celou dobu napojeno ze zřízené měřené přípojky vodovodu. 
Napojení na vedení NN je na smluvně zajištěnou staveništní přípojku ze 
stávajícího elektroměrného rozvaděče. V blízkosti staveniště budou umístěny a 
postupně podle 
postupu stavebních prací přemisťovány mobilní hygienické buňky WC. Zařízení 
staveniště bude provozováno v 5 buňkách včetně hygienického zařízení a 
plechového skladu. Staveniště bude po celou doby výstavby oploceno 
neprůhledným mobilním plotem do výšky 2,2 m, aby byla zajištěna ochrana 
stavby, zařízení a osob. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k 
dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem tyto komunikace, 
prostory a celkový provoz co nejméně narušit. Náhradní chodníky a 
komunikace nutno řádně vyznačit a osvětlit. Zemní práce se v deštivém počasí 
nebudou provádět pouze za skutečnosti destrukcí přivlhčených zemních těles a 
tím znemožnění pohybu strojů na staveništi. Teplota při betonáži nesmí 
klesnout pod 5° C, průměrná teplota se bere jako průměr mezi maximální a 
minimální teplotou za 24h. Pokud by teplota klesla pod 5°C, musí být beton 
chráněn před nepříznivým vlivem nízkých teplot, například prohříváním. Další 
možností je upravit složení betonu tak, aby byl odolnější vůči nízkým teplotám, 
například použitím cementu s rychlejším nárůstem pevností a hydratačního 
tepla. Beton je odolný vůči nízkým teplotám, dosáhne-li pevnosti fck > 5 Mpa. 
Při betonáži v letních měsících se musí počítat s vlivem vysokých teplot, při 
kterých musíme přistupovat ke kropení a zakrývání betonu. K přerušení prací 
dojde, pokud bude rychlost větru větší než 10 m/s, nebo za hustého a trvalého 
deště případně bouře. 
 
 
Požadavky na ukládání betonu: 
 
Před ukládáním betonové směsi je nutno provést   

- kontrolu bednění 
- kontrolu stavu výztuže 
- přípravu povrchu dříve uloženého betonu 
- kontrolu provedení izolací, prostupů apod. 
 

Zápis o kontrole necháme ověřit stavebním dozorem, který dá souhlas se 
zahájením betonáže. 
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Beton se má ukládat: 
- dle předem vypracovaného výrobního postupu 
- co nejdříve po zamíchání, aby se co nejméně omezila ztráta 
zpracovatelnosti 
- plynule na místo určení, pokud možno ve vodorovných vrstvách v 
tloušťce v závislosti na zhutňovacích prostředcích tak, aby nedocházelo 
k rozmísení betonové směsi  
- betonová směs se nesmí házet do hloubky větší jak 1,5 m, aby nedošlo 
k posunutí či přetvoření výztuže, kanálků, a aby nedošlo k odpojení 
kameniva od betonu 
- nedovoluje se ukládat novou vrstvu betonu na předchozí, dosud 
nezhutněnou vrstvu 
- přerušit betonování je možno pouze tak dlouho, dokud čerstvý beton 
nedosáhne hodnoty 3,5 MPa  dle zkoušky tuhnutí betonu. Pokud se takto 
nestanoví doba přerušení, je nutno provést pracovní spáru a pokračovat 
v betonáži za normálních podmínek nejdříve za 18 hodin 
- pracovní spáry se provádí dle zpracované technologické dokumentace.  

 
 
Zhutňování betonové směsi: 
Dokonalé zhutnění betonové směsi je předpokladem pro dosažení 
požadovaných vlastností betonu. Hutnost přímo ovlivňuje především pevnost, 
odolnost a trvanlivost betonu, z čehož plyne požadavek, aby beton obsahoval 
co nejméně pórů a mezer. 
Čerstvá betonová směs po uložení do bednění vykazuje vždy určitou 
mezerovitost a pórovitost. Technicky se hutnosti dosahuje odstraněním 
vzduchu z betonové směsi a to ihned po uložení bet. směsi nebo již během 
ukládání bet. směsi a to technologickým procesem nazývaným zhutňování.. 
Podstatou zhutňování bet. směsi je vynutit relativní pohyb  všech složek betonu 
tak, aby se vzájemně co nejtěsněji seskupily a vytvořily kompaktní beton bez 
mezer a pórů s použitím co možná nejmenšího množství energie. Stupeň 
zhutnění by měl být v celém objemu stejný a rovnoměrný. 
ČSN P ENV 13670-1 požaduje, že „Beton se musí  ukládat a zhutňovat tak, aby 
veškerá výztuž a zabetonované prvky  byly řádně uloženy ve zhutňovaném 
betonu v mezích dovolených odchylek krytí, a aby beton dosáhl stanovenou 
pevnost a trvanlivost. 
 
Přehled základních způsobů zhutňování: 
 
1. Lití     6. Odsávání    
2. Propichování    7. Odstřeďování 
3. Dusání (pěchování)   8.  Torkretování 
4. Lisování a vibrolisování  9. Injektování 
5. Vibrování    10.  Hlazení 
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8. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 
8.1.  Zemní práce 
 
8.1.1 Přípravné a vytyčovací práce 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Geodet 1x oprávnění pro 
zeměměřičskou 

činnost 

přesné vytyčení hlavních 
polohopisných a 

výškopisných bodů stavby 

Pomocník 
geodeta 

1x poučení od geodeta vyznačení bodů 

Vedoucí 
pracovní čety - 
tesař 

1x oprávnění, proškolení 
a poučení 

vytyčení výkopu polohové 
i výškové, oplocení 

pozemku 

Pomocný dělník 2x poučení od vedoucího 
čety 

ruční pomoc při vytyčení 
výkopu, oplocení 

pozemku 

 
8.1.2 Výkopové práce 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Vedoucí 
pracovní čety - 
tesař 

1x oprávnění, proškolení 
a poučení 

kontrola polohy a výšky 
výkopu, navigace obsluhy 

rypadla - nakladače 

Obsluha rypadla 
- nakladače 

1x řidičský a strojnický 
průkaz 

odstranění ornice  

Řidič 5x řidičský průkaz odvoz zeminy 

Pomocný dělník 2x poučení od vedoucího 
čety 

kontrola polohy a výšky 
výkopu, případný ruční 

výkop, očištění 
automobilu 

 
8.2. Základové konstrukce 
 
 
8.2.1 Piloty 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Geodet 1x oprávnění pro 
zeměměřičskou 

činnost 

vytyčení os pilot 
středovým kolíkem a 

doplňkové body 

Pomocník 
geodeta 

1x poučení od geodeta vyznačení bodů 

Vedoucí 
pracovní čety - 
vrtmistr 

1x řidičský a strojnický 
průkaz 

obsluha vrtné soupravy 
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Vrtač 1x oprávnění, proškolení 
a poučení 

navádí vrtnou soupravu 
na vrty, provádí měření 

Pomocný dělník 2x poučení od vedoucího 
čety 

ukládání armokoše, 
betonáž pilot 

Obsluha rypadla 
- nakladače 

1x řidičský a strojnický 
průkaz 

rozvoz armokoše, 
nakládání odvrtané 

zeminy  

Řidič 1x řidičský průkaz odvoz zeminy 

Řidič 1x řidičský průkaz dovoz betonu 
autodomíchávačem 

Řidič 1x řidičský průkaz dovoz výztuže  

8.2.2 Základové pasy 
 
8.2.2.1 Výkop rýh základových pasů 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Geodet 1x oprávnění pro 
zeměměřičskou 

činnost 

přesné vytyčení 
základových pasů 

Pomocník 
geodeta 

1x poučení od geodeta vyznačení bodů 

Pomocný dělník 2x poučení od vedoucího 
čety 

kontrola polohy a výšky 
výkopu, případný ruční 

výkop, očištění 
automobilu 

Obsluha rypadla 1x řidičský a strojnický 
průkaz 

výkop rýh základových 
pasů  

Řidič 5x řidičský průkaz odvoz zeminy 

 
8.2.2.2 Podkladní beton základových pasů 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Vedoucí 
pracovní čety - 
tesař 

1x oprávnění, proškolení 
a poučení 

správné provedení 
bednění, uložení výztuže 

Pomocný dělník 2x poučení od vedoucího 
čety 

provádění bednění, 
ukládání výztuže, hutnění 

betonu  

Řidič 1x řidičský průkaz dovoz řeziva a výztuže 

Řidič 1x řidičský průkaz dovoz betonu 
autodomíchávačem 

Obsluha BOB 
CAT 

1x řidičský a strojnický 
průkaz 

rozvoz betonu v lžíci, 
usnadňování provádění 

podkladního betonu 

Betonář 4x poučení od vedoucího 
čety 

zpracování betonu  
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8.2.2.3 Bednění, výztuž a betonáž základových pasů 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Vedoucí 
pracovní čety - 
tesař 

1x oprávnění, proškolení 
a poučení 

správné provedení 
bednění, uložení výztuže 

Pomocný dělník 2x poučení od vedoucího 
čety 

provádění bednění, 
ukládání výztuže, hutnění 

betonu  

Řidič 1x řidičský průkaz dovoz řeziva a výztuže 

Řidič 3x řidičský průkaz dovoz betonu 
autodomíchávačem 

Řidič + obsluha 1x řidičský a strojnický 
průkaz 

obsluha betonového 
čerpadla 

Betonář 4x poučení od vedoucího 
čety 

zpracování betonu  

 
 
8.2.3 Základová deska 
 
8.2.3.1 Zásyp pasu stavebním recyklátem a hlinitým štěrkopískem 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Vedoucí 
pracovní čety 

1x oprávnění, proškolení 
a poučení 

správné provedení 
zásypu, zodpovídá za 

správnost hutnění 

Pomocný 
dělník 

4x poučení od vedoucího 
čety 

provádění zásypu a 
hutnění recyklátu  

Řidič 1x řidičský průkaz dovoz recyklátu 

Obsluha BOB 
CAT 

1x řidičský a strojnický 
průkaz 

rozvoz recyklátu 

Obsluha 
rypadlo - 
nakladače 

1x řidičský a strojnický 
průkaz 

rozvoz recyklátu 

 
 
8.2.3.2 Zhutnění podkladu pro základovou desku 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Vedoucí 
pracovní čety 

1x oprávnění, proškolení 
a poučení 

správné provedení a 
hutnění podkladu  

Pomocný dělník 2x poučení od vedoucího 
čety 

pomocné práce při 
rozvozu makadamu 

Řidič 1x řidičský průkaz dovoz makadamu 

Obsluha BOB 
CAT 

1x řidičský a strojnický 
průkaz 

rozvoz makadamu a 
prvotní srovnání 

Obsluha rypadlo 1x řidičský a strojnický rozvoz makadamu 
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- nakladače průkaz 

Obsluha  
vibračního válce 

1x řidičský a strojnický 
průkaz 

hutnění podkladu 

 
 
8.2.3.3 Výztuž a betonáž základové desky 
 

Název Počet Kvalifikace Úkol 

Řidič 1x řidičský průkaz dovoz výztuže 

Vedoucí 
pracovní čety 

1x oprávnění, proškolení 
a poučení 

správné ukládání výztuže, 
hutnění betonu 

Pomocný dělník 2x poučení od vedoucího 
čety 

ukládání výztuže, hutnění 
betonu 

Řidič 4x řidičský průkaz dovoz betonu 
autodomíchávačem 

Řidič + obsluha 1x řidičský a strojnický 
průkaz 

obsluha betonového 
čerpadla 

Betonář 4x poučení od vedoucího 
čety 

zpracování betonu  
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9. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY   
     
9.1 Zemní práce 
 
9.1.1 Přípravné a vytyčovací práce 
 
 
Geodetická sada 
 
Teodolit digitální TOPCON DT - 207 
 
Stativ, výtyčka s hranolem 
 

      
  

 
Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 
Mercedes Benz Axor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 
 
Výkon motoru    177kw 

Max. tech. přípustná hmotnost  24500 kg 

Užitečné zatížení    15500kg 

Max. rychlost     105 km/hod 

Nástavba valník    6,5 x 2,5 m 

Ložná výška     800 mm 

Maximální zvedací moment  105,0 kNm 

Maximální dosah    8,1 m 

Hydraulické prodloužení   3,7 m 

Rotační oblouk    390° 

Rotační točivý moment   17,0 kNm 

      1,73 tm 

Hmotnost jeřábu    1520 kg 
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Motorová pila  
 
STIHL MS 440 W 
 
Zdvihový objem    70,7 cm³  
 
Výkon      5,4 kW/k 
 
Hmotnost      6,5 kg 
 
Hladina akustického tlaku           101,0dB(A) 
 
Hladina akustického výkonu  112,0 dB(A) 
 
Délka lišty     40 cm 
 
 
Ruční nářadí 
 
Lopata, rýč, ruční pila, kladivo, sekera, kleště, pásmo, svinovací metr, 
vodováhagggg 
 
 
Ochranné pracovní pomůcky 
 
Pracovní oděv, pracovní boty, pracovní rukavice, pracovní boty, ochranné brýle, 
ochranná sluchátka 
 
 
9.1.2 Výkopové práce 
 
Rypadlo – nakladač  
 
JCB – 3CX ECO CONTRACTOR 
 
Max. provozní hmotnost    8070 kg 
 
Výkon motoru     64kW 
 
Šířka lopaty      2350 mm 
 
Celková přepravní délka    5620 mm 
 
Celková přepravní výška    3610 mm 
 
Lopaty rypadla š. 305-1100 mm obj. 0,09-0,48m3 
 
Lopata nakladače š. 2350 mm obj.  1m3 
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Nákladní automobil 
 
TATRA T158-8P5R44.231 
 
Výkon motoru    340 kW                                

Převodovka          ZF 16S 2530 TO 

Pohon kol           8x8 

Kabina     Krátká, se dvěma sedadly 

Rozvor      2150 + 2300 + 1 320 mm 

Max. tech.           44 000 kg    

      přípustná hmotnost             

Stoupavost při            57,0 %                                            

      30 000 kg    

Užitečné zatížení          28 250 kg 

Max. rychlost          85 km/hod  

Nástavby  Jednostr. skl. korba, objem 18 m3 

Nivelační souprava 
 
Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 
 
Zvětšení     26 x 
 

Pracovní dosah    100 m 
 

Přesnost     2 mm 
 

Horizontální rozsah    360° 
 

Vyměřovací hliníková tyč   2,44 m 
 
 
Ruční nářadí 
 
Lopata, rýč, krumpáč, kolečka, svinovací metr, vodováha 
 
Ochranné pracovní pomůcky 
 
Pracovní oděv, pracovní boty, pracovní rukavice, reflexní vesta, přilba, pracovní 
boty, ochranné brýle, ochranná sluchátka 
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9.2. Základové konstrukce 
 
9.2.1 Piloty 
 
 
Vrtná souprava 
 
Soilmec – CM 50 technologie CFA 

Výkon      153 kW 

Výška      28,1 m 

Šířka      4,0 m 

Délka      7,25 m 

Přepravní délka    15,22 m 

Provozní hmotnost    39 t 

Maximální průměr vrtu   0,9 m 

Maximální hloubka vrtu   19,000 m 

Maximální točivý moment   100 kNm 

 

Betonová pumpa 

SOILMEC MECBO 4.65 

Výkon      88 kW 

Motor      F6L 912 

Délka      4,7 m 

Výška      2,5 m 

Šířka      2,26 m 

Provozní hmotnost    6,5 t 

Kapacita nálevky    400 l 

Výkon čerpání    64 m3/hod 
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Podvalník  

GOLDHOFER STN-L 3-39/80: 

Zatížení točnice    20.000 kg 

Zatížení náprav    3x 10.000 kg 

Celková hmotnost návěsu   50.000 kg 

Pohotovostní hmotn. v zákl.  9.800 kg 

Nosnost cca.     40.200 kg 

Ložná plocha    8.400 x 2.550 mm 

Ložná výška v zat. stavu   885mm +140/-60 mm 

Pneumatiky (12 ks)     235/70R 17,5 (143/141 J) 

 

Rypadlo – nakladač  
 
JCB – 3CX ECO CONTRACTOR 
 
Max. provozní hmotnost    8070 kg 
 
Výkon motoru     64kW 
 
Šířka zadního rámu    2350 mm 
 
Šířka lopaty      2350 mm 
 
Celková přepravní délka    5620 mm 
 
Celková přepravní výška    3610 mm 
 
Lopaty rypadla š. 305-1100 mm obj. 0,09-0,48m3 
 
Lopata nakladače š. 2350 mm obj.  1m3 
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Nákladní automobil 
 
TATRA T158-8P5R44.231 
 
Výkon motoru    340 kW                                

Převodovka          ZF 16S 2530 TO 

Pohon kol           8x8 

Kabina     Krátká, se dvěma sedadly 

Rozvor      2150 + 2300 + 1 320 mm 

Max. tech.           44 000 kg    

      přípustná hmotnost             

Stoupavost při            57,0 %                                            

      30 000 kg    

Užitečné zatížení          28 250 kg 

Max. rychlost          85 km/hod  

Nástavby  Jednostr. skl. korba, objem 18 m3 

Autodomíchávač  

MAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter LIGHT LINE AM 9 C 

Motor      MAN 

Výkon      379 kW 

Užitečné zatížení    42,5 t 

Maxim. rychlost    85 km/hod 

Objem     9 m3 

Stupeň plnění    57 % 

Sklon bubnu     11,2° 

Váha bubnu     3510 kg 

Celková délka bubnu   6,78 m 

Šířka bubnu     2,4 m 

Průjezdná výška bubnu   2,54 m 
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Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 
Mercedes Benz Axor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 
 
Výkon motoru    177kw 

Max. tech. přípustná hmotnost  24500 kg 

Užitečné zatížení    15500kg 

Max. rychlost     105 km/hod 

Nástavba valník    6,5 x 2,5 m 

Ložná výška     800 mm 

Maximální zvedací moment  105,0 kNm 

Maximální dosah    8,1 m 

Hydraulické prodloužení   3,7 m 

Rotační oblouk    390° 

Rotační točivý moment   17,0 kNm 

      1,73 tm 

Hmotnost jeřábu    1520 kg 

 
 
Ruční nářadí 
 
Lopata, svinovací metr, vodováha, sekera, kladivo, vytyčovací hřeby 
 
 
Ochranné pracovní pomůcky 
 
Pracovní oděv, pracovní boty, pracovní rukavice, reflexní vesta, přilba, pracovní 
boty, ochranné brýle, ochranná sluchátka 
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9.2.2 Základové pasy 
 
Rypadlo 
 
CAT M315D 

Výkon motoru     101 kW 

Celková výška     3,980 m 

Šířka       2,55 m 

Maximální vodorovný dosah na zemi  9,560 m 

Síly od válce lopaty (ISO 6015)   101 kN 

Síly od válce lopaty (ISO 6015)    81 kN 

Maximální obsah lžíce    1,26 m3 

Provozní hmotnost     18,3 t 

Maximální rychlost pojezdu   34 km/hod 

 
Nákladní automobil 
 
TATRA T158-8P5R44.231 
 
Výkon motoru    340 kW                                

Převodovka          ZF 16S 2530 TO 

Pohon kol           8x8 

Kabina     Krátká, se dvěma sedadly 

Rozvor      2150 + 2300 + 1 320 mm 

Max. tech.           44 000 kg    

      přípustná hmotnost             

Stoupavost při            57,0 %                                            

      30 000 kg    

Užitečné zatížení          28 250 kg 

Max. rychlost          85 km/hod  

Nástavby  Jednostr. skl. korba, objem 18 m3 
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Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 
Mercedes Benz Axor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 
 
Výkon motoru    177kw 

Max. tech. přípustná hmotnost  24500 kg 

Užitečné zatížení    15500kg 

Max. rychlost     105 km/hod 

Nástavba valník    6,5 x 2,5 m 

Ložná výška     800 mm 

Maximální zvedací moment  105,0 kNm 

Maximální dosah    8,1 m 

Rotační oblouk    390° 

Rotační točivý moment   17,0 kNm 

      1,73 tm 

Hmotnost jeřábu    1520 kg 

Nakladač  

BOBCAT S185 H 

Jmenovitá provozní nosnost  890kg 

Bod přetížení    1849kg 

Rychlost pojezdu    11,8 km/hod 

Výkon      41,8kW 

Točivý moment    169,5 Nm 

Provozní hmotnost    2821 kg 

Délka s lopatou    3309 mm 

Výška      1938 mm 

Šířka s lopatou       1727 mm 

Zdvih lopaty     3002 mm 
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Autodomíchávač  

MAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter LIGHT LINE AM 9 C 

Motor      MAN 

Výkon      379 kW 

Užitečné zatížení    42,5 t 

Maxim. rychlost    85 km/hod 

Objem     9 m3 

Stupeň plnění    57 % 

Sklon bubnu     11,2° 

Váha bubnu     3510 kg 

Celková délka bubnu   6,78 m 

Šířka bubnu     2,4 m 

Průjezdná výška bubnu   2,54 m 

 
 
Čerpadlo betonové směsi 

SCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P 2020 

Motor      294 kW 

Vertikální dosah    27,7 m 

Horizontální dosah    23,7 m 

Počet ramen     4 

Dopravní potrubí     DN 125 

Pracovní rádius otoče     370° 

Zapatkování podpěr - předních   5,96 m 

Zapatkování podpěr - zadních   3,60 m 

Dopravované množství   90 m3/hod 

Tlak betonu max.    108 bar 
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Nivelační souprava 
 
Nivelační přístroj DeWALT DW096PK 
 
Zvětšení     26 x 
 

Pracovní dosah    100 m 
 

Přesnost     2 mm 
 

Horizontální rozsah    360° 
 

Vyměřovací hliníková tyč   2,44 m 
 
 
Motorová pila  
 
STIHL MS 440 W 
 
Zdvihový objem    70,7 cm³  
 
Výkon      5,4 kW/k 
 
Hmotnost      6,5 kg 
 
Hladina akustického tlaku           101,0dB(A) 
 
Hladina akustického výkonu  112,0 dB(A) 
 
Délka lišty     40 cm 
 
Univerzální svářečka - invertor 
 
TIG - Tecnica 190 DC-LIFT VRD Telwin 
 

Napájecí napětí                          100-240 V 
 

Primární proud max.    28 A 
 

Příkon max.                        4,2 kW 
 

Napětí naprázdno max.    75 V 
 

Svařovací proud     10-170 A 
 

Pro elektrody     Ø 1,6-4 mm 
  

Krytí       IP 21 
 

Váha       6,9 kg 
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Úhlová bruska  
 
Makita      GA9050R 
 

Příkon      2000 W 
 

Průměr kotouče     230 mm 
 

Hmotnost      4,8 kg 
 

Počet otáček     6600 ot/min 
 

Rozměry (DxŠxV)     455 x 250 x 132 mm 
 
Ruční kotoučová pila  
 
MAKITA 5704R 
 

Příkon       1200 W 
 

Hmotnost       4.6 kg 
 

Průměr pilového kotouče    190 mm 
 

Napětí      230 V 
 

Výkon      1200 W 
 

Prořez při 45°     46 mm 
 

Otáčky      4900 ot/min 
 
Ponorný vibrátor 

PERLES CPM AM 35/3 

El. příkon     2000 W 

Proud      6/10 A 

Hmotnost celková    15 kg 

Průměr hlavice     35 mm  

Napětí     230 V / 50 Hz 

Otáčky     16.000 ot./ min 

Délka hadice     3 m 

Vibrační výkon    10 m3/ hod 
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Ruční nářadí 
 
Lopata, svinovací metr, vodováha, krumpáč, sekera, kladivo, ruční pilka, kleště 
 
 
Ochranné pracovní pomůcky 
 
Pracovní oděv, pracovní boty, pracovní rukavice, reflexní vesta, přilba, pracovní 
boty, ochranné brýle, ochranná sluchátka, svařovací kukla 
 
 
9.2.3 Základová deska 
 

Rypadlo – nakladač  
 
JCB – 3CX ECO CONTRACTOR 
 
Max. provozní hmotnost    8070 kg 
 
Výkon motoru     64kW 
 
Šířka zadního rámu    2350 mm 
 
Šířka lopaty      2350 mm 
 
Celková přepravní délka    5620 mm 
 
Celková přepravní výška    3610 mm 
 
Lopaty rypadla š. 305-1100 mm obj. 0,09-0,48m3 
 
Lopata nakladače š. 2350 mm obj.  1m3 
 
 
 
Nakladač  

BOBCAT S185 H 

Jmenovitá provozní nosnost  890kg 

Bod přetížení    1849kg 

Rychlost pojezdu    11,8 km/hod 

Výkon      41,8kW 

Točivý moment    169,5 Nm 
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Provozní hmotnost    2821 kg 

Délka s lopatou    3309 mm 

Výška      1938 mm 

Šířka s lopatou       1727 mm 

Zdvih lopaty     3002 mm 

 
 
Nákladní automobil 
 
TATRA T158-8P5R44.231 
 
Výkon motoru    340 kW                                

Převodovka          ZF 16S 2530 TO 

Pohon kol           8x8 

Kabina     Krátká, se dvěma sedadly 

Rozvor      2150 + 2300 + 1 320 mm 

Max. tech.           44 000 kg    

      přípustná hmotnost             

Stoupavost při            57,0 %                                            

      30 000 kg    

Užitečné zatížení          28 250 kg 

Max. rychlost          85 km/hod  

Nástavby  Jednostr. skl. korba, objem 18 m3 

 

Vibrační deska 

Wacker Neuson DPU 6055 

Provozní hmotnost bez prodloužení 433 kg 

Provozní hmotnost s prodloužením  550 kg 

Pracovní šířka bez rozšíření  550 mm 
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Pracovní šířka s rozšířením  710 mm 

Hutnící síla     60 kN 

Vibrační frekvence     69 Hz 

Velikost desky bez rozšíření   900 x 550 mm 

Velikost desky s rozšířením   900 x 710 mm 

Max. zhutnění s rozšířením desky 1200 m2/h 

Max. výstupní výkon (DIN-ISO 3046 *) 10,5 kW 

Spotřeba paliva:     1,6 l/h 

 

Vibrační válec  

AMMANN VH 270 

Provozní hmotnost    2790 kg 

Šířka hutnění maximální   1200 mm 

Amplitudy     0,47 mm 

Frekvence     53 / 62 Hz 

Nádrž      67 l 

Voda pro zkrápění    203l 

Maximální rychlost    13,6 km/hod 

Odstředivé síly    32,5 / 23,8 kN 

Typ motoru     F2L1011F 

Výkon motoru    20 kW 
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Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
 
Mercedes Benz Axor 1824 s jeřábem Fassi F110A.22 
 
Výkon motoru    177kw 

Max. tech. přípustná hmotnost  24500 kg 

Užitečné zatížení    15500kg 

Max. rychlost     105 km/hod 

Nástavba valník    6,5 x 2,5 m 

Ložná výška     800 mm 

Maximální zvedací moment  105,0 kNm 

Maximální dosah    8,1 m 

Hydraulické prodloužení   3,7 m 

Rotační oblouk    390° 

Rotační točivý moment   17,0 kNm 

Hmotnost jeřábu    1520 kg 

Autodomíchávač  

MAN TGA 32.440 s nástavbou Stetter LIGHT LINE AM 9 C 

Motor      MAN 

Výkon      379 kW 

Užitečné zatížení    42,5 t 

Maxim. rychlost    85 km/hod 

Objem     9 m3 

Stupeň plnění    57 % 

Váha bubnu     3510 kg 

Celková délka bubnu   6,78 m 

Šířka bubnu     2,4 m 

Průjezdná výška bubnu   2,54 m 
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Čerpadlo betonové směsi 

SCHWING S 28 X s čerpací jednotkou P 2020 

Motor      294 kW 

Vertikální dosah    27,7 m 

Horizontální dosah    23,7 m 

Počet ramen     4 

Dopravní potrubí     DN 125 

Pracovní rádius otoče     370° 

Zapatkování podpěr - předních   5,96 m 

Zapatkování podpěr - zadních   3,60 m 

Dopravované množství   90 m3/hod 

Tlak betonu max.    108 bar 

 

Univerzální svářečka - invertor 
 
TIG - Tecnica 190 DC-LIFT VRD Telwin 
 

Napájecí napětí                          100-240 V 
 

Primární proud max.    28 A 
 

Příkon max.                        4,2 kW 
 

Napětí naprázdno max.    75 V 
 

Svařovací proud     10-170 A 
 

Pro elektrody     Ø 1,6-4 mm 
  

Krytí       IP 21 
 

Váha       6,9 kg 
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Úhlová bruska  
 

Makita      GA9050R 
 

Příkon      2000 W 
 

Průměr kotouče     230 mm 
 

Hmotnost      4,8 kg 
 

Počet otáček     6600 ot/min 
 
 
Ponorný vibrátor 

PERLES CPM AM 35/3 

El. příkon     2000 W 

Proud      6/10 A 

Hmotnost celková    15 kg 

Průměr hlavice     35 mm  

Napětí     230 V / 50 Hz 

Otáčky     16.000 ot./ min 

Délka hadice     3 m 

Vibrační výkon    10 m3/ hod 

 

Strojní hladička 

BAS 1500 V 

Rozměr     1500 mm 

Motor      600 Watt 

Otáčky     2500 – 8000/ min 

Hmotnost     11 kg 
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Ruční nářadí 
 
Vodováha, sekera, kladivo, kleště, svinovací metr 
 
 
Ochranné pracovní pomůcky 
 
Pracovní oděv, pracovní boty, pracovní rukavice, reflexní vesta, přilba, pracovní 
boty, ochranné brýle, ochranná sluchátka, svařovací kukla 
 
 
 
 
10. PRACOVNÍ POSTUP 
 
10.1 Zemní práce 
 
10.1.1 Přípravné a vytyčovací práce 
 
10.1.1.1 Vyznačení hranice staveniště, inženýrských sítí a oplocení 
staveniště 
 
Stavbyvedoucí a stavební mistr jako pověřené osoby zhotovitele před 
započetím prací vyznačí pomocí reflexního spreje inženýrské sítě. Vyznačí se 
především rozvod NN, VN a ostatní zbudované sítě, které zasahují na pozemek 
stavby. Pomocní dělníci a vedoucí pracovníci čety vybudují oplocení staveniště 
podél hranice staveniště. Oplocení bude provedeno z přenosných plotových 
dílců šířky 3 m a výšky 2,3 m. Dílce budou kotveny v betonových podstavcích. 
Spoje dílců se sešroubují. Vytyčení staveniště bude provedeno z laviček. Ty 
budou provedeny z dvojice nebo trojice dřevěných kůlů zatlučeny do zeminy a 
vodorovnou deskou upevněnou na kůlech. V jižní části staveniště, tj. z ulice 
Cecilka vybudují vjezd na staveniště. Šíře vjezdu bude 9 m, je tedy tvořen 
třema poli, které při ukončení prací budou vzájemně sepnuty řetězem a 
opatřeny visacím zámkem. Je nutné zprovoznění odběrných míst pro 
elektrickou energii a vodu. Místa napojení a způsob specifikuje výkres zařízení 
staveniště. Na přípojná místa budou osazeny měřící zařízení. O provedení výše 
uvedených přípravných prácích bude zapsán stavbyvedoucím zápis do 
stavebního deníku. 
 
 
10.1.1.2 Zařízení staveniště 
 
Na staveništi nyní můžeme vytvořit sociální zázemí pro pracovníky. Dále buňky 
sloužící jako hygienické zázemí, šatna, sklad nářadí, materiálu a kancelář 
stavbyvedoucího. 
Hranice odstranění povrchu bude vyznačena stavebním mistrem a vedoucím 
pracovní čety pomocí teodolitu. Vyznačení proběhne pomocí reflexního spreje. 
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10.1.1.3 Vyznačení skládek 
 
Po odvození zeminy dělníci vyznačí dle výkresu zařízení staveniště polohu 
plochy 
pro skládku řeziva, výztuže, bednění a plochu pro očištění a umytí vyjíždějících 
strojů. Jako podklad jim slouží výkresy projektové dokumentace. 
 
 
10.1.2 Odstranění ornice 
 
Pro odstranění ornice je nutné vyznačení plochy stavebním mistrem a 
vedoucím pracovní čety pomocí teodolitu. Vyznačení proběhne pomocí 
reflexního spreje. 
Následně je možné zahájit odstranění ornice v tloušťce 0,46 m pomocí rypadla - 
nakladače JCB. Předpokládaná třída těžitelnosti zeminy je 3. Celkový objem 
zeminy je cca 280 m3. Rypadlo JCB přijede na staveniště z ulice Cecilka, kde 
zaujme své pracovní postavení a směrem od východu na západ bude těžit 
zeminu. Zemina bude nakládána na nákladní automobily, které ji odvezou na 
sídlo firmy Elso system spol. s r.o. s provozovnou Fryšták ul. Zlínská 419. 
 
10.2 Základové konstrukce 
 
Vytýčení os pilot provede geodet spolu s vedoucím pracovní čety. Dále provádí 
vyznačení středu doplňujícími body ve dvou na sebe kolmých směrech ve 
vzdálenosti 1 m od středu piloty. Důležitá je fixace kolíku, která bude provedena 
tak aby vrtná souprava při svém pohybu vytýčení nepoškodila. Středový kolík a 
doplňující body budou popsány a barevně odlišeny, aby nemohlo dojít k jejich 
záměně. 
 
 
10.2.1 Piloty 
 
Ke zhotovení pilot bude použita technologie CFA, tj. vrt a betonáž pomocí 
průběžného šneku. Stabilita vrtu je zajištěna pomocí zeminy, která zůstává v 
závitech šneku. Vrtná souprava bude přivezena na staveniště na podvalníku 
taženého nákladním automobilem. Na vrtnou soupravu budou osazeny šneky 
pro dosažení průměru piloty 600 a 800mm. 
 
 
10.2.1.1. Zahájení vrtání 
 
Vrtmistr v pozici první piloty nastaví střed vrtného šneku nad středový bod 
piloty. 
Dále šnek vyrovná do svislého směru a spustí ho na úroveň dna výkopu, zahájí 
vrtání tj. asi 2 - 4 otáčkami šneku. Následně pomocný dělník zkontroluje pomocí 
doplňujících bodů správnou směrovou vzdálenost od kolíků. Přesnost vrtu bude 
± cm. Po zkontrolování polohy dá vrtmistrovi pokyn k posunutí vrtného šneku 
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nebo k pokračování vrtání. V průběhu vrtu, tj. v hloubce cca 2 m se přeměření 
opakuje. 
 
 
10.2.1.2. Postup vrtání a dokončení vrtání v projektované hloubce 
 
Vrtání průběžným šnekem musí být provedeno tak rychle, jak je to jen možné  
s minimálními otáčkami vrtného stroje, aby se na nejmenší možnou míru snížily 
účinky vrtání na okolní zeminu. Stoupání závitů průběžného šneku musí být po 
celé délce stejné. Během vrtání budou přizpůsobeny otáčky podmínkám 
zemního prostředí. V případě, že bude nutné šnek před dokončením vrtu 
vytáhnout, musí se šnekem otáčet protisměrně a vrt se musí znovu zaplnit 
zeminou. Středová roura průběžného šneku musí být uzavíratelná, aby se 
zabránilo vniku zeminy do roury během vrtání. Po dokončení vrtání v 
projektované hloubce se odečte moment potřebný k zavrtání šneku a zjistí se 
tak únosnost podloží, pokud vyhovuje dle projektu je možné vrtání ukončit. 
 
 
10.2.1.3. Betonáž piloty za současného vytahování průběžného šneku 
 
Po dosažení projektované hloubky se zátka otevře nebo vyrazí a může začít 
betonáž. Betonová směs je do vrtu dopravována přes středovou rouru šneku, ta 
je napojena pomocí hadice na staveníštní čerpadlo betonové směsi, které beton 
dopravuje. Do čerpadla je beton dodán z autodomíchávače. Během vytahování 
a betonáže se nesmí šnek otáčet opačným směrem než při vrtání. 
Tlak v betonu v patě piloty bude tlak betonu větší než tlak zeminy, aby prostor 
po vytahování šneku byl zcela vyplněn. Betonáž musí proběhnout bez 
přerušení dodávky betonu a součastného vytahování šneku. Proto je nutné 
dostatečná zásoba betonu, nesmí být ale překročena doba zpracovatelnosti 
betonové směsi. Ta bude značena na dodacím listu betonu. Obvykle je doba 
zpracování 45 minut. Ukončení betonáže proběhne až v okamžiku úplného 
vytažení šneku. Velký důraz je nutné stanovit na znečištění hlavy piloty 
zeminou. O každé pilotě bude vytvořen protokol o zhotovení piloty, který se řídí 
normou ČSN EN 1536. 
 
 
10.2.1.4. Vkládání armokoše do čerstvě vybetonované piloty 
 
Do zabetonované piloty se ihned vloží armokoš, a to tak, že pomocný dělník 
uváže 
armokoš na rypadlo - nakladač, ten dopraví armokoš k vrtné soupravě. Kde 
dělníci zavěsí armokoš na vrátek vrtné soupravy a ta jej nasměruje do 
vybetonovaného vrtu a pod vlastní tíhou jej spouští do vrtu. Pomocní dělníci 
budou pomáhat směrovému osazení koše. 
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10.2.1.5. Dokončení piloty 
 
Za dokončenou pilotu se dá považovat, když podélná výztuž armokoše bude 
přesahoval přes beton na kotevní délku minimálně 2 cm. Pomocní dělníci 
armokoš zachytí ve stanovené výšce pomocí dřevěných trámků či klínu, tak aby 
výztuž nebyla zcela ponořena v betonu. Při venkovní teplotě menší než 5°C s 
tendencí klesající teploty se musí hlavy čerstvě vybetonovaných pilot chránit 
před mrazem např. zakrytím geotextílií. Tím je pilota dokončena. A následně se 
celý proces opakuje na pilotě následující. 
 
 
10.2.2 Rýhy 
 
Ke zhotovení rýh bude použito rypadlo CAT M315D. Rypadlo přijede na stavbu 
svépomocí. Šířka lopaty rypadla je 800mm z důvodů šířky výkopu 1600mm. 
 
 
10.2.2.1 Výkop rýh do hloubky 0,96 m v šířce 1,6 m 
 
Pro výkop rýh je nutné vyznačení plochy stavebním mistrem a vedoucím 
pracovní čety pomocí teodolitu. Vyznačení proběhne pomocí reflexního spreje. 
Následně je možné zahájit výkop rýh rypadlem CAT M315D do hloubky 0,96m 
pod úroveň terénu. Předpokládaná třída těžitelnosti zeminy je 3. Celkový objem 
zeminy je cca 178 m3. Zemina bude nakládána na nákladní automobily, které ji 
odvezou na sídlo firmy Elso system spol. s r.o. s provozovnou Fryšták ul. 
Zlínská 419. 
 
10.2.2.2 Vytvoření podkladního betonu základových pasů:  
 
Nejdříve pomocní pracovníci spolu s vedoucím pracovní čety sestaví bednění 
pro vytvoření podkladního betonu. Bednění bude vytvořeno s hranolu 100x100 
mm a hranolu 50x50 mm. Vytvoření podkladního betonu o mocnosti vrstvy 
tl.10cm bude z betonu B15. Ten bude na stavbu dodán  autodomíchávačem 
MAN TGA 32.440 Stetter LIGHT LINE a uložen na skládce. Vnitrostaveništní 
doprava i ukládání betonové směsi bude probíhat ručně s pomocí nakladače 
BOBCAT S185 H. Podkladní beton bude vyztužen ocelovou sítí 100 x 100 x 8 
mm. Souvislou vrstvou podkladního betonu získáme čistou a rovnou 
základovou spáru.  

 

10.2.2.3 Bednění základových pasů 
 
Zhotovení bednění - klasické dřevěné bednění budou provádět pomocní 

pracovníci v čele s vedoucím čety. Bednící plochy jsou z prken o tl. 25mm. 

Prkna dáme k sobě pouze na sraz a spojíme je svlaky 100x25mm. U paty 

bednění bude zarážka z téhož řeziva (100x25). Rozpěry bednění budou 

provedeny z hranolů 70x70mm, které opřeme do zatlučeného hranolu 100x100, 

na straně bednění se rozpěra opírá do svazujícího trámku 70x70mm vždy 
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v místě svlaku. V místech svlaku dovnitř bednění umístíme rozpěru z hranolu 

50x50mm a celé bednění stáhneme rádlovacím drátem. U pilot bude z bednění 

vytvořená patka o rozměrech 1000x1000 mm. Vnitřní strany bednění, které 

přijdou do styku s betonovou směsí, natřeme odbedňovacím prostředkem. 

 

10.2.2.3 Výztuž základových pasů: 
 
Výztuž základových pasů je navržena konstrukční R14 dolní i horní výztuž, 
třmínky R8 po 200 mm. Pomocní pracovníci spolu s vedoucím čety vloží výztuž 
do bednění, kde ji následně svaří. 
 
 
10.2.2.3 Betonáž základových pasů: 
 
Betonáž budou provádět betonáři pomocí betonového čerpadla SCHWING 
S 28X s čerpadlem P2020 , ke kterému přijíždí autodomíchávače a čerstvý 
beton vypouští do 
násypky autočerpadla. Během dopravy nesmí dojít ke znehodnocení kvality 
betonové směsi, především rozmíšení a dodání na stavbu v co nejkratším čase 
po výrobě. Dodaný beton bude zpracován nejpozději do 45 minut od času 
výroby uvedeného v dodacím listu. Ukládání čerstvého betonu proběhne ve 
výšce 550 mm v souvislých vodorovných vrstvách. Koncový nástavec čerpadla 
bude spuštěn těsně nad úroveň bednění. Při betonáži není dovolen pád betonu 
z výšky větší než 1,5 m. Finální povrchovou úpravu a zároveň hutnění bude 
provedeno betonářem pomocí ponorného vibrátoru. Ošetření podkladního 
betonu spočívá především v udržení betonu ve vlhkém stavu. To bude zajištěno 
poléváním vody po dobu nejméně 5 dnů od dokončení betonáže. Ošetření 
betonu vodou proběhne hned, jak bude dosažena taková pevnost betonu, aby 
nedošlo k vyplavování cementového tmele. To je závislé na klimatických 
podmínkách, obecně lze 
konstatovat, že ošetření započne cca 24 hodin po betonáži. Teplota ošetřovací 
vody musí být max. o 10°C nižší než teplota povrchu betonové konstrukce. 
Po dokončení betonáže je nutná technologická pauza, kvůli dosažení pevnosti 
betonu, tak aby bylo možné se po betonu pohybovat. Předběžně je doba pauzy 
stanovena na 48 hodin. 
 
 
10.2.2.4 Odbednění 
 
Odbednění bočních stěn základových pasů je možné po dosažení 50% 
charakteristické pevnosti betonu tj. v závislosti na teplotě. Pro teplotu 5 - 10°C 
po 3,5 dnech, teplota 10 - 15°C 2,5 dne, teplota 15 - 25°C 2 dny 
a větší než 25°C 1,5 dne od dokončení betonáže. Práce spojené s odbedněním 
provede vedoucí pracovní čety spolu s tesaři. 
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10.2.2 Betonová mazanina 
 
10.2.2.1 Zásyp základového pasu 
 
Zásyp je tvořen stavebním recyklátem o objemu cca 105 m3. Recyklát bude 
dovezen ze skládky stavebního odpadu firmy Centring spol. s r.o. Stavební 
recyklát rozhrne nakladač Bobcat a JCB spolu s dělníky. Po uložení recyklátu 
dělníci provedou hutnění po vrstvách 200mm. Vedoucí čety bude prověřovat 
výšku zásypu vzhledem k projektované výšce podsypu. Její úroveň je -0,460 
mm. 
 
 
10.2.2.2 Podsyp pod betonovou mazaninu 
 
Podsyp je tvořen štěrkem frakce (32 - 63) mm. Bude uložen na stavebním 
recyklátu ve výšce 150 mm. Štěrk se bude dovážet pomocí Tatry T158-
8P5R44.231 ze skladu kameniva firmy  Taš – Stappa beton spol. s r.o. Celkem 
bude zapotřebí cca. 77 m3 štěrku. Hutnění štěrku bude mít za úkol Vibrační 
válec AMMANN VH 270. 
 
 
10.2.2.3 Výztuž základové mazaniny 
 
Výztuž betonové mazaniny bude na staveniště dopravena pomocí nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou.  Výztužným materiálem je kari - sítí 

8x100x100 mm při dolním povrchu. Vazači budou výztuž ukládat dle výkresu 

výztuže, spoje kari - sítí budou provedeny svazováním vázacím drátem. 

Důležité je osazení distančních podložek, kvůli dodržení požadovaného krytí 

výztuže. Distanční podložky musí být z betonu. Dále je nutné provázání výztuže 

z výztuží pilot a napojení výztuže pro stěny 1NP. 

 

10.2.2.4 Betonáž a ošetření základové desky 
 
 
Pro zahájení betonáže je nezbytné, aby uloženou výztuž převzal projektant 
monolických kcí. Pokud udělí souhlas může začít betonáž. První část betonáže 
bude prováděna z betonu B15. Ale současně musí být splněny další 
požadavky. Především nasákavé bednění musí být navlhčeno a ošetřeno 
odbedňovacím přípravkem. Betonáž budou provádět betonáři pomocí 
betonového čerpadla, ke kterému přijíždí autodomíchávače a čerstvý beton 
vypouští do násypky čerpadla. Během dopravy nesmí dojít ke znehodnocení 
kvality betonové směsi, především rozmíšení a dodání na stavbu v co 
nejkratším čase po výrobě. Dodaný beton bude zpracován nejpozději do 45 
minut od času výroby uvedeného v dodacím listu. Ukládání čerstvého betonu 
proběhne ve výšce 150 mm.  
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Po technologické pauze bude provedena hydroizolace z modifikovaného 
asfaltového pásu nataveného na kci. betonu spolu s hydroizolací  SKLOBIT. 
Druhá část betonáže z betonu B20 bude prováděna na hydroizolaci pomocí 
autočerpadla. Koncový nástavec čerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň 
betonáže. Při betonáži není dovolen pád betonu z výšky větší než 1,5 m. 
Vedoucí pracovní čety bude hutnit betonovou směs pomocí vibrační lišty. 
Ošetření betonu spočívá především v udržení betonu ve vlhkém stavu to bude 
zajištěno poléváním vody po dobu nejméně 3 dnů od dokončení betonáže. 
Ošetření betonu vodou proběhne hned, jak bude dosažena pevnost betonu 
taková, aby nedošlo k vyplavování cementového tmele. To je závislé na 
klimatických podmínkách, obecně lze konstatovat, že ošetření započne cca 12 
hodin po betonáži. Teplota ošetřovací vody musí být max. o 10°C nižší než 
teplota povrchu betonové konstrukce. Po dokončení betonáže je nutná 
technologická pauza, kvůli dosažení pevnosti betonu. Také aby bylo možné se 
po betonu pohybovat. Předběžně je doba pauzy stanovena na 48 hodin. 
 

11. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 

11.1. Zemní práce 
 
11.1.1. Přípravné a vytyčovací práce 
 
 
Vstupní kontrola: 

 
- Projektová dokumentace - kontrola úplnosti a správnosti PD 
 
- Vytýčení - kontrola geodeticky vytýčených bodů 
 
- Vyznačení - kontrola vyznačení hranice staveniště, odběrných míst,  
  inženýrských sítí, vody a el. energie 
 
- Materiál - kontrola materiálu na zhotovení oplocení 

 
 
Mezioperační kontrola: 
 

 - Zařízení staveniště - kontrola oplocení a napojení buněk na inženýrské 
sítě 

 
-  Odstranění ornice, kontrola kompletnosti, odstranění a hloubky 

odstranění 
Výstupní kontrola: 
 

- Vyznačení - kontrola vyznačení skládek 
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11.1.2. Výkopové práce 
 
 
Vstupní kontrola: 
 

- Vytýčení - kontrola vytýčení laviček, obrys výkopku a výškové vytýčení 
 
 

Mezioperační kontrola: 
 

- Výkop - kontrola provádění a rovinnosti na pracovních úrovních ve 
výkopové 
  jámě     
 
 

Výstupní kontrola: 
 

- Výkop - kontrola provedení výkopku s ohledem na rovinnost dna  
 
 

11.2. Základové konstrukce 
 
11.2.1. Piloty 
 
 
Vstupní kontrola: 
 

- Vytýčení - kontrola vytýčení os pilot a bodů pomocných pro vrt pilot 
 
- Materiál - kontrola dodaných armokošů vzhledem PD, dále kontrola 
dodané   
  betonové směsi vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 
 

Mezioperační kontrola: 
 

- Vrtání - kontrola průměru, svislosti a hloubky vrtu piloty 
 
- Betonáž - kontrola ukládání betonové směsi vzhledem k technologii 

CFA 
 
- Armatura - kontrola ukládání armatury a její fixace vzhledem k dosažení             
  délky vyčnívající výztuže 
 

Výstupní kontrola: 
 

- Ošetření betonu - kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým 
podmínkám 
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- Piloty - kontrola provedení pilot, především odchylek od polohy a výšky 
 
- Zkoušky - zkoušky na zhotovených pilotách 

 

11.2.2. Pasy 
 
 
Vstupní kontrola: 
 

- Vytýčení - kontrola vytýčení základových pasů 
 

- Materiál - kontrola materiálu pro bednění, kontrola dodané výztuže 
vzhledem   
  k PD, dále kontrola dodané betonové směsi vzhledem k PD a dodacímu 
listu    
  betonu 
 

Mezioperační kontrola: 
 

- Výkop - kontrola šířky, svislosti a hloubky základového pasu  
 

- Podkladní beton - kontrola zhotovení podkladního betonu především 
   rozměrů vůči PD a rovinnosti povrchu 

 
- Bednění - kontrola zhotovení bednění, kontrolována stabilita bednění 
 
- Armatura - kontrola vyvázání armatury a její kompletace dle PD 

 
- Betonáž - kontrola ukládání betonové směsi  
 

Výstupní kontrola: 
 

- Ošetření betonu - kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým    
  podmínkám 
 
- Odbednění - kontrola odbednění stěn základových pasů, prohlídka 
  bednění vůči dalšímu použití 

 
- Základový pas - kontrola provedení základového pasu vzhledem ke 
  skutečným rozměrům, rovnost povrchu a pevnost betonu v tlaku 
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11.2.3. Příprava podkladu 
 
Vstupní kontrola: 
 

- Materiál - kontrola materiálu zásypu základových pasů a podkladní  
          vrstvy pro betonovou mazaninu, bude kontrolována frakce 
 
         

Mezioperační kontrola: 
 

- Základový pas - kontrola výškových úrovní základového pasu,  
         především čistoty a rovinnosti 

 
- Podsyp - kontrola provádění a hutnění stavebního recyklátu a štěrku  
  

Výstupní kontrola: 
 

- Podsyp - kontrola provádění a hutnění stavebního recyklátu a štěrku  
                  vzhledem k projektované výšce 

 
 
 
11.2.4. Betonová mazanina 
 
Vstupní kontrola: 
 

- Vytýčení - kontrola vytýčení výšky horní úrovně betonové mazaniny,     
                   půdorysný obrys betonové mazaniny 

 
- Materiál - kontrola materiálu pro bednění, kontrola dodané výztuže 

vzhledem k PD, dále kontrola dodané betonové směsi  
vzhledem k PD a dodacímu listu betonu 

 
 

Mezioperační kontrola: 
 
- Armatura - kontrola vyvázání armatury a její kompletace dle PD 

 
- Betonáž - kontrola ukládání betonové směsi, úprava povrchu a  
         dosažení požadované rovinnosti 

 
Výstupní kontrola: 
 

- Ošetření betonu - kontrola ošetření vzhledem ke klimatickým  
            podmínkám 
 
- Betonová mazanina - kontrola provedení a rovinnosti betonové  
         mazaniny 



133 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

A.4  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
 PRÁCI              

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   FILIP GAJDOŠ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 

BRNO 2013     
 



134 
 

V této části jsou citovány části vyhlášek a nařízení, které je nutno 
bezpodmínečně dodržovat. Každý pracovník musí být řádně proškolen a 
potvrzení o proškolení sám pracovník podepíše a toto potvrzeni se doloží do 
stavebního deníku. 
 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 
Před zahájením výkonu činnosti musí být všichni pracovnící seznámeni s 
předpisy 
BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý pracovník toto stvrdí 
podpisem do stavebního deníku, popřípadě do knihy o školení BOZP. 
 
 
Hlavní legislativa: 
 
Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Další požadavky na staveniště 
 

I.  Požadavky na zajištění staveniště 
II.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Bližší minimální požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na 
staveništi 
 

I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II.  Stroje pro zemní práce 
V.  Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX.  Vibrátory 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 

  
                 ukončení práce 

XV.  Přeprava strojů 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Požadavky na organizaci práce a 
pracovní postupy 
 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV.  Provádění výkopových prací 
VIII.  Ruční přeprava zemin 
 
IX.  Betonářské práce a práce související 
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IX. 1  Bednění 
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX. 3  Odbedňování 
IX. 5  Práce železářské 

 
Další vlivy na BOZP legislativně upravují: 
 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 

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

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

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

ochrany zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 
 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, 

hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 
orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 
úrazu 

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

nahrazující vyhl. 137/1998 Sb. a vyhl. č. 502/2006 Sb., kterou byla vyhl. 
137/1998 Sb. doplněna 

 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002Sb.a nařízení 
vl.   č. 441/2004 
 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví 
zaměstnanců při práci 
 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů (změna: 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 ) 
Sb. 
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Nařízeni vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, příloha 1  
 
Obecné požadavky 
 

I. „Požadavky na zajištění staveniště 
 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak   
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení 
následujících zásad. 

 
a)  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici 

souvisle      oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při 
vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, 
prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit 

 
b)  u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na 

kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení 
provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné 
mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 

 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z 

provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani 
zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo 
střežením 

 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná 

místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být 
zakryty, ohrazeny nebo zasypány 

 
2.  Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 
rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto 
zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
3.  Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově 

postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby 
náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na 
veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
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umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením 
jakož i se zrakovým postižením 

 
 
4.  Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními 

značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. 
Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
5.  Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo 

zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření 
ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb 
nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje 

 
6.  Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný 

stav pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví 
zvláštní právní předpis 

 
7.  Přístup na jakoukoliv plochu, která není dostatečně únosná, je povolen 

pouze, pokud je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky 
zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný 
pohyb po této ploše. 

 
8.  Matriály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci 

na staveništi, nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 
 
II. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
 
1.  Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce 

musí být pevná a stabilní s ohledem na 
 

a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují 
 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení 
 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 

 
2.  Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy 

o sobě, je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby 
se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo 
jeho části. 

 
3.  Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem 

a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po 
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změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho 
stabilitu a pevnost. 

 
4.  Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy 3 k tomuto 

nařízená a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů 
stanovenými v příloze 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí 
ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

5.  Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 
životů nebo zdraví osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k 
ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých 
povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo 
stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne osoba pověřená zhotovitelem. 

 
6.  Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření 

k ochraně bezpečnosti a zdraví osob s vyhotovení zápisu o provedených 
opatřeních. 

 
7.  Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo 

geologických,hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které 
by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a 
provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení 
nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické 
osoby. 

 
8.  V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z 

výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na 
takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání 
pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu 
včasného poskytnutí první pomoci.“  

 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, příloha 2  
 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. „Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
 
1.  Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovním podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou 
zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, 
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uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 

 
2.  Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech 

pracovních činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo 
závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s návodem k 
používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 
výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do 
chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor 
ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 
ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

 
4.  Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 

výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními 
právními předpisy - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., 
zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 
zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., 
zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., 
zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb. 

 
5.  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. 

 
 
II. Stroje pro zemní práce 
 
 
1.  Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od 

okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho 
zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém 
postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením 
prací. 

 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost 

v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3.  Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována 

taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
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4.  Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou 

techniku jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a 
ztrátě jeho stability. 

 
5.  Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s 

pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do 
dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout 
manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku, je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině 
nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení 
ustaveno, případně zajištěno v přepravní 
poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení 
výhledu obsluhy. 

6.  Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v 
předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k 
používání. 

 
7.  Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty 

okraj svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
 
8.  Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním 

zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
 
9.  Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně 

odstranit. 
 
10.  Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů 

dovoleno 
- roztloukat horninu dnem lopaty, 
- urovnávat terén otáčením lopaty, 
- vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

 
11.  Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, 

kde nehrozí sesuv zeminy. 
 
12.  Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem 

platí vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na 
bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
 
1.  Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování 

přepravního zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen 
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vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v 
této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

 
2.  Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na 

přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících 
manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
 
1.  Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

 
2.  Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 

zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3.  Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 

riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

 
4.  Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 

nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
 
5.  Při provozu čerpadel není dovoleno 
 

a)  přehýbat hadice 
 

b)  manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a 
potrubí,  nejsou-li pro to konstruovány 

 
c)  vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného 

prostoru u koncovky hadice 
 

6.  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. 

 
7.  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. 

 
8.  V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
 
9.  Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování 

břemen. 
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10. 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. 

 
11.  Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní 

poloze. 
 
 
IX. Vibrátory 
 
 
1.  Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, 

která je držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 
m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a 
motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

 
2.  Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze 

zhutňovaného betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel 
vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je 
stanoveno v návodu k používání. 

 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 
práce 
 
 
1.  Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky 

zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a 
s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha. 
 

2.  Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn 
v souladu s návodem k používání, např. zakládacími klíny, pracovním 
zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního 
stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 
být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

 
3.  Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému 

pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním ne zem nebo 
umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem 
k používání. 

 
4.  Obsluha stoje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě 

potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání 
opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho 
neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny 
a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
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5.  Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 

komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen 
padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

 
 
XV. Přeprava strojů 
 
 
3.  Přeprava, nakládání, 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. 

 
4.  Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního 

prostředku, jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od 
tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního právního 
předpisu - Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob 
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, a dále uvedené 
bližší požadavky 

 
5.  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 

přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního 
prostředku nezdržují fyzické osoby, pokus není v návodech k používání 
stanoveno jinak. 

 
6.  Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní 

zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze 
podle návodu k používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě 
na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

 
7.  Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na 

pevném podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti 
nežádoucímu pohybu. 

 
8.  Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z 

ní se všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v 
němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení 
tažného lana nebo jiné nehodě. 

 
9.  Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo 

stroj i mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou 
dobu najíždění a sjíždění stroje. 

 



144 
 

10.  Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle 
návodu k používání. 

 
11.  Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně 

zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při 
připojování přípojného stroje jehož maximální hmotnost nepřevyšuje 
750kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou 
provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 

 
12.  Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní 

fyzické osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné 
manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě 
poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo 
zabrzděno.“  

 
 
Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na organizaci 
práce a pracovní postupy 
 
 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
 
1.  Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s 

postupem prací. Materiál musí být skladován podle podmínek 
stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 

 
2.  Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační 

konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání 
nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez 
nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3.  Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 
skladovaného materiálu a použitých strojů. 

 
4.  Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla 

zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, 
zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny 
všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly 
se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

 
5.  Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 

bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy 
vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat 
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kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 

 
6.  Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a 

odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno 
zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby 
výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího 
stroje. 

 
7.  Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do 

výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě 
mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo 
odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

 
8.  Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena 

bezpečnostní značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob) 
. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí 
zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

     
9.  Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. 
Nejsou-li okraje hromad zajištěny například operami nebo stěnami, musí 
být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k 
jejich sesuvu. 

   
10.  Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby 

otvor pro plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže 
musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a 
podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti 
rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi 
sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

 
11.  Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými 

podložkami a zajištěno proti sklopení. 
 
12.  Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v 

obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, 
a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů) . 

     
13.  Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny 

nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a 
předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 

   
14.  Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném 

ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce 
nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a 
že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
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15.  Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země 

nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve 
větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a 
sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 

    
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými 

zvláštním právním předpisem) . 
  
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
 
 
1.  Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být 

vytýčeny trasy technické infrastruktury) , zejména energetických a 
komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se 
stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se 
na staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí 
zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a 
nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

    
2.  Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních 

výkopů a jam a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění 
stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, 
zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah 
opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

 
3.  Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu 

povrchové nebo podzemní vody, musí být předem určen rozsah a 
způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených zvláštním 
právním předpisem) , zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, 
ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod 
hladinou vody a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických 
osob do vody. 

 
4.  Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, 

popřípadě též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména 
podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního právního 
předpisu) a jiných podzemních překážek. 

      
5.  S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou 

uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami 
provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením 
prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 
které budou zemní práce provádět. 
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6.  Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, 
určí fyzická osoba pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob 
zajištění technické infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 

 
 
III. Zajištění výkopových prací 
 
 
1.  Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby 

ohrožené výkopem. 
     
2.  Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v 

uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být 
zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do 
výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu) , 
přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit 
proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 
m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující 
přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou 
zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky 
na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, 
přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu 
osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 
0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů 
nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné 
komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, 
přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou 
hůl. 

     
3.  Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí 

být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající 
danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce 
nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně 
zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 

      
4.  Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být 

proti pádu fyzických osob do hloubky) zajištěny okraje výkopů v těch 
místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji 
výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m 
musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné 
straně, v ostatních případech po obou stranách. 

      
5.  Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany 

výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici 
smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený 
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usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, 
stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, 
kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v 
projektové dokumentaci. 

 
6.  Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být ztížen 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. 

 
 
IV. Provádění výkopových prací 
 
 
1.  Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb 

a jejich částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k 
nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření 
k zajištění jejich stability. 

   
2.  Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce 

delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav 
stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu 
nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

      
3.  V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení 

technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení 
podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení 
fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo 
zařízením. 

      
4.  Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti 

podzemních vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem 
vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v 
podmínkách podle bodu 3. 

 
5.  Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena 

podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
 

a)  vedení, která mohou být prováděním výkopových prací 
ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 

b)  obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned 
zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení. 
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6.  Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém 
prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění 
výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě 
materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

7.  Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění 
výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na 
všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

     
8.  Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 

rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
    
9.  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály 

ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být 
neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná 
zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

     
10.  Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být 

práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto 
předmětů. 

      
11.   Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou 

odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, 
pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a 
signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických 
osob u výkopů. 

     
12.  Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pechů nebo jiných 

zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení 
stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

    
13.  Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové 

práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně. 
 
 
VIII. Ruční přeprava zemin 
 
 
1.  Konstrukce pracovní plošiny pro dočasné uložení vykopané zeminy musí 

být upevněna tak, aby neohrožovala bezpečnost fyzických osob a 
stabilitu pažení nebo stěny výkopu. Na části pažení lze uvedenou plošinu 
připevňovat pouze tehdy, je-li pažení k tomuto účelu přizpůsobeno. 

      
2.  Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a 

únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1: 5, bez prudkých přechodů; její 
povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn. 
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3.  Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, 

musí být při okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí 
kolečka do výkopu. Vyžaduje-li manipulace s kolečkem odstranění části 
zábradlí, postupuje se podle zvláštního právního předpisu) . 

 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
 
IX. 1 Bednění 
 
 
1.  Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v 

každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a 
částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s 
průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a 
zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako 
jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být 
úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

      
2.  Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo 

možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez 
nebezpečí. 

   
3.  Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 

výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
      
4.  Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho 

části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. 
O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede 
fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací 
písemný záznam. 

 
 
IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
 
1.  Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při 

jejím ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních 
podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob 
zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití 
betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu 
fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, 
jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 
koš. 

     
2.  Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány 

bezpečné přístupové komunikace), například pracovní nebo přístupová 
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lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob 
bezprostředně po uložené výztuži. 

     
3.  Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění 

v průběhu betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně 
odstraňovány. 

      
4.  Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel 

stanoví a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící 
ukládání a obsluhou čerpadla. 

 
 
IX. 3 Odbedňování 
 
 
1.  Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při 

předčasném odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození 
konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 

      
2.  Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do 

hloubky, dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního 
předpisu) . Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat pouze do 
výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a 
stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a 
podpěr. 

    
3.  Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. 
    
4.  Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená 

místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly 
konstrukci. 

 
 
IX. 5 Práce železářské 
 
 
1.  Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 

uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a 
jeho ukládáním. 

     
2.  Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné 

poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
     



152 
 

 3.  Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být 
upevněny nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických 
osob. 

 
 
 
Nařízení vlády č. 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení, přístrojů a 
nářadí, příloha 1 
 
„Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
břemen a 
zaměstnanců 
 
1.  Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost 

zdvihacích břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovacích 
bodech konstrukce; u pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na 
předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se 
pohybuje. 

2.  Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení 
zaměstnance. 

 
3.  Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
 
4.  zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho části. 
 
5.  Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti 

pro každou pracovní polohu zařízení. 
 
6.  Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 

charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití. 
 
7.  Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, 

nevyžadují-li to zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním 
bezpečnostním předpisem, a aby se břemeno nepřepravovalo nad 
nechráněnými pracovišti, a pokud to není možné, aby byla zajištěna 
bezpečnost zaměstnanců. 

 
8.  Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, 

uchopovací a vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na 
způsobu a uspořádání vázacích prostředků. 

 
9.  Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 

poškození.  
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a  
přemisťování zavěšených břemen. 
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1.  Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
 
2.  Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí 

břemene; pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
 
3.  Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními 

předměty nebo se zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním 
prostoru, v případě, že obsluha nemůže sledovat dráhu zdvihaného a 
přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 

 
4.  Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem 

vždy v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací 
zařízení ovládá. 

 
5.  Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo 

přemisťována dvěma nebo více zařízeními. 
 
6.  Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s 

břemeny, pokud jsou dvě nebo více zařízení umístěna tak, že se jejich 
manipulační prostory překrývají. 

 
7.  Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem 

pověřeným zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do 
nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu 
zajištěno. 

 
8.  Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při 

nebezpečí pádu břemene. 
 
9.  Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud 

se povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití 
zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; přijetí odpovídajících 
opatření k zamezení samovolného pohybu zařízení nebo převrácení 
zařízení. 

 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení jsou 
 
 
1.  vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika 

poškození zdraví, které může vzniknout v důsledku zachycení 
zaměstnance pojezdovými částmi zařízení. 

 
2.  Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proto poškození 

v případech náhodného zadření uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo 
přídavných nebo tažných zařízeních; pokud zadření, uváznutí nebo 
zaseknutí nelze zabránit, je nutné učinit všechna dostupná opatření. 
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3.  Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich 

znečištění nebo poškození 
 
4.  Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu 

za běžných podmínek a to ochranným zařízením, které zajistí, že se 
pojízdné zařízení nenakloní o více než čtvrtinu maximálního náklonu, 
nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i když 
naklonění nebude větší než čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným 
technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné konstrukce nejsou 
nutné, pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho 
konstrukční provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko 
přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze používat pouze takové 
zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, například 
bezpečnostními pásy. 

 
5.  Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v 

jeho blízkosti jsou: 
 

a)  zabezpečení před spouštěním nepovolanými osobami 
 
b)  vybavení zařízením, které minimalizuje následky kolize v 

případě, že se pohybuje na vodícím zařízení více jednotek 
 
c)  vybavení prostředky pro brzdění a zastavení; vyžaduje-li to 

bezpečnost zaměstnanců, vybavení nouzovou brzdou se 
snadno přístupným ovládáním nebo automatickými systémy 
pro případ, že dojde k selhání hlavního brzdového a 
zastavovacího systému 

d)  doplnění o systém ke zlepšení viditelnosti, není-li zorné 
pole obsluhy dostatečné 

 
e)  vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo 

v prostředí se sníženou viditelností umožnilo bezpečné 
používání 

 
f)  vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární 

techniky, věcných prostředků požární ochrany, popřípadě 
požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, jsou-li tyto 
umístěny v dosahu pojízdného zařízení 

 
g)  ochrana dálkových ovladačů proti poškození, automatické 

zastavení zařízení, pokud se pojízdné zařízení s vlastním 
pohonem dostane mimo dosah dálkových ovladačů či se v 
jeho manipulačním prostoru vyskytne překážka 

 
6.   Vybavení tažného, vlečného nebo neseného zařízení v případě dopravy 

zaměstnanců vhodnými ochrannými prostředky; přizpůsobení rychlosti, 
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pokud zařízení vykonává pracovní činnost během tažení, vlečení nebo 
nesení. 

 
7.  Zákaz použití zařízení se spalovacím motorem bez katalyzátoru 

v uzavřených prostorech a pracovištích zaměstnavatele. 
 
Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou 
dopravu nákladů 
 
 
1.  Zajištění bezpečného přístupu ke všem obslužným plošinám nebo 

odpočívadlům a jejich bezpečné provedení. 
 
2.  Ochrana otvorů uzavřených částí zařízení umožňující přístup k 

pohyblivým částem uzamykatelnými nebo blokovanými ochrannými 
zařízeními. 

 
3.  Opatření proti náhodnému spadávání volně ložených sypkých nákladů 

nebo pádu jednotlivých břemen dopravovaných nad nechráněnými 
pracovišti nebo komunikacemi. 

 
4.  Vzájemné blokování centrálního a místního ovládání zařízení. 
 
5.  Zpracování místního provozního bezpečnostního předpisu, ve kterém 

zaměstnavatel uvede 
 

a)  zaměstnance oprávněné k používání zařízení a k vedení 
evidenční knihy o používání zařízení a počtu provozních 
hodin 

 
b) termíny, rozsah a způsob provádění kontrol zařízení 
c)  technologický postup pro používání zařízení včetně úkonů a 

činností, které jsou zakázány 
 

d)  opatření k zajištění bezpečnosti práce ve škodlivém 
prostředí při zjištění výskytu nebezpečných látek a na 
ochranu proti výbojům statické elektřiny.“  

 
 
 
Nařízeni vlády 362/2005 ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky 
 
„IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
 



156 
 

1.  Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě 
skladovány ve výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti 
pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

 
2.  Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) 

musí být použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní 
oděv. 

 
3.  Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 

pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce 
stanovenou v průvodní dokumentaci. 

 
 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
 
1.  Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování 

přepravního zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen 
vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v 
této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

 
2.  Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na 

přehledném a dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících 
manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

 
 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 
 
1.  Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro 

dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby 
nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například lešení, 
bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

 
2.  Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby 

zrušen podle návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
 
3.  Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby 

riziko zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem 
dynamických účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

 
4.  Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní 

postavení. Při strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob 
dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a 
obsluhou čerpadla. 

 
5.  Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod 

tlakem. 
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6.  Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd 

nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. 
 
7.  Při provozu čerpadel není dovoleno 
 
  d)  přehýbat hadice, 

 
e)  manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a 

potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
 

f)  vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného 
prostoru u koncovky hadice. 

 
8.  Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby 

obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a 
potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

 
9.  Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby 

je nebylo nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná 
vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

 
10.  V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
 
11.  Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování 

břemen. 
 
12.  Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a 

hadicemi) smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla 
sklápěcími a výsuvnými opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k 
používání. 

 
13.  Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní 

poloze. 
 
 
 
 
 
 
VII. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
 
1.  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce 

hrozí riziko pádu osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je 
nutné vždy bezpečně zajistit. 

 
2.  Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
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a)  vyloučení provozu, 
 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni 

místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
 

c)  ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o 
výšce nejméně 1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený 
prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o 
výšce nejméně 1,1 m nebo 

 
d)  dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem 

po celou dobu ohrožení. 
 
3.  Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
 

e)  1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 
f)  2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
 
g)  2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

 
h)  1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 

 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější 
hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
 
4.  Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné 

roviny se šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. 
Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného 
profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

 
5.  S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, 

například na komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás 
o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu paty objektu. 

 
6.  Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit 

provedení prací jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob 
zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 

 
 
IX. Přerušení práce ve výškách 
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Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajisti přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí 
pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 
 

a)  bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
 

b)  čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) 
při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v 
ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla 
větru 6 stupňů OF), 

 
c)    dohlednost v místě práce menší než 30 m, 

 
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než - 10 st. 

C. 
 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.“ 
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1. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 
 

- ochranu proti hluku a vibracím 
 
- ochranu proti znečisťování pozemních a povrchových vod 
 
- ochranu proti znečišťování komunikaci a nadměrné hlučnosti 
 
- ochranu proti znečišťování ovzduší 
 
 

Stavby, veřejná prostranství, komunikace, které jsou v dosahu negativních 
účinků zařízeni staveniště se musí po dobu provádění nebo odstraňování 
stavby bezpečně chránit. Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně 
užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno současně užívání veřejnosti 
(chodníky, přechody a pod.) se musí po dobu společného užívání bezpečně 
ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Veřejná prostranství a pozemní 
komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a 
době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, pokud 
příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 
 
 
2. VLIV NA PODZEMNÍ A DEŠŤOVÉ VODY BĚHEM VÝSTAVBY 
 
V průběhu realizace stavby nebude nutné řešit vodní režim v dotčeném území. 
Ojedinělý výskyt vody v pasech bude řešen odčerpáním vody do systému 
stávající kanalizace. 
 
 
 3. ODPADY Z VÝSTAVBY 
 
Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto 
druhu a rozsahu, které nebude mít výraznější vliv na likvidaci nebo odvoz a 
uložení na skládku. Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a 
předpokládanému technickému vybavení se bude jednat o následující odpady – 
jedna se o odpady kategorie ostatní dle sbírky zákonů č. 381/2001 Sb. (katalog 
odpadů) 
 
-  beton       170101 
 
- dřevo       170201 
 
-  cihly      170102 
 
-  směsi nebo oddělené frakce betonu  170107 
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-  keramika      170103 
 
- sklo       170202 
 
-  plast       170203 
 
- směsné kovy     170407 
 
-  ocelový odpad     170405 
  
-  papírové a lepenkové obaly   150101 
 
- kabely      170411 
 
-  ostatní izolační materiály    170604 
 
-  směsný stavební a demoliční odpad  170904 
 
-  uliční smetky     200303 
 
-  plastové obaly     150102 
 
-  dřevěné obaly     150103 
 
 
 
 
4. ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 
 
Forma zneškodňování odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. 
Firma si musí zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto 
činností. 
Nakládání s odpady, způsob jejich uskladnění, odvoz odpadů k likvidaci, 
popřípadě k 
dalšímu využití zajistí tedy původce odpadu, který jako právnická osoba je 
původcem 
odpadu. 
Na nakládání s odpady se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho 
prováděcími předpisy – vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhl. Č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Z  tohoto důvodu je 
původce odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech povinen zabezpečit 
zejména: 
 
-  shromažďovat a třídit odpady 
 
-  zabezpečit odpady před zcizením, znehodnocením nebo jiným 

nežádoucím únikem. 
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-  původcem odpadu při produkci nebezpečných odpadů musí zajistit 
souhlas k nakládání 
 

-  s nebezpečnými odpady a vést evidenci odpadu 
 
 
5. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
 
Předpokládá se, že práce na přípravě území budou probíhat v době pondělí - 
pátek od 7.00hodin do 17.00 hodin a v době soboty od 7.00hodin do 15hodin. 
Z literatury a protokolů o zkoušce měření hluku jsou převzaty hodnoty hladiny 
akustického tlaku při nasazení pracovních strojů a běžné stavební činnosti: 
 
1 rýpadlo v běžném nasazení  LAeq,T = 83 dB ve vzdálenosti 10 m 
 
1 těžké nákladní vozidlo   LAeq,T = 78 dB ve vzdálenosti 10 m 
 
 
Nejvyšší přípustné hodnoty pro běžnou výstavbu jsou stanoveny dle podkladu 
„Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací".  
Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru" se limit 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s, 
se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a 
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 
 
Hygienický limit Laeq,s mezi 7. a 21. hodinou ze stavební činnosti kratší než 14 
hodin se vypočte podle vzorce Laeq,s = Laeq,T + 10*log((429+t1)/t1), kde t1 je 
doba trvání hluku ze stavební činnosti. V tomto případě se doba trvání hluku 
předpokládá 8 hodin. Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A 
ve venkovním prostoru jsou pak rovny: 
 
-  v době 6 - 7; 21 - 22 hodin  LAeq = 60,0 dB(A) 
-  v době 7 - 21 hodin    LAeq = 67,4 dB(A) 
-  v době 22 - 6 hodin    LAeq = 55,0 dB(A) 
 
Uvedené hodnoty nejvýše přípustné hladiny hluku se vztahují k referenčním 
bodům. Pro realizaci stavby přicházejí v úvahu následující mechanizmy s 
tabulkovými údaji hlučnosti (reprezentanti určitých skupin) a odpovídají 
okamžitému provozu mechanizmů bez technologických přestávek, které snižují 
uváděnou hlučnost. Hlučnost nákladních automobilů je závislá na jejich 
technickém stavu a intenzitě dopravy. Výpočet dopadu hluku je odvislý od 
nasazení jednotlivých mechanizmů a sledu prováděných prací stavebním 
podnikem. 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v 
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technickém osvědčení. Při provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty 
stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní. 
 
 
6. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A NADMĚRNÉ 
PRAŠNOSTI 
 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna mechanickým oklepem, 
a oplachem tlakovou vodou. Prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. 
Výjezdy ze stavby budou pod stálou kontrolou a případné znečištění 
komunikací bude okamžitě odstraněno. 
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1. OBECNÉ INFORMACE STAVBY 

Stavba    : ,, Administrativní budova Zlín - Příluky ,, 

Místo     : Zlín, ulice Přílucká 38, Zlín – Příluky 

Pozemky parc. Č. st.700, 1140/2, 1141/5 vše 

v    k.ú.  

Pozemky jsou na západním okraji 

průmyslové zóny Zlín – Příluky 

Kraj     : Zlínský 

Investor    : INGO – PET Morava, spol. s r.o. 

       Zlín, ulice Přílucká 38, 760 01 Zlín 

Autor návrhu        FORMICA s.r.o. 

       Slovenská 2685 

  760 01 Zlín 

  IČ 46982663 

  DIČ CZ46982663 

Ředitel firmy    : Ing. Arch. Pavel Hanulík 

Autor stavby    : Ing. Arch. Pavel Hanulík 

 

 

2. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zpevněná plocha zařízení staveniště se zhutní vibračním válcem. Pro naše 
podmínky a použitou mechanizaci v místě stavby je tato úprava povrchu 
dostačující. Zařízení staveniště bude sloužit pro ukládání stavebního materiálu 
určeného k okamžitému použití. Příjezd na staveniště bude z ulice Cecilka. 
Podklad skladovacích ploch a zařízení staveniště bude tvořen 
železobetonovými panely. Zařízení staveniště i staveniště samotné bude 
oploceno mobilními plotovými dílci do výšky 2,2m založeném na plotových 
patkách s branami v místech vjezdu a výjezdu.  
Auta při výjezdu ze staveniště budou kontrolována, popřípadě řádně očištěna 
vysokotlakým čističem.  
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3. SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
V areálu staveniště se budou nacházet mobilní buňky pro provizorní kancelář, 
šatny a hygienické zázemí ve formě mobilních kombinovaných buněk. Pod tyto 
buňky budou umístěny dřevěné hranoly z důvodu nenavlhání buňky zezdola. 
Na hlavním staveništi budou k dispozici 2 mobilní WC. Hygienická buňka a 
šatna je navržena pro maximální užívání 20 lidí. Pro naše podmínky bohatě 
vystačí. 
 
Mobilní kancelář 
 

 
 

- šířka 2,5 m 
 
- délka 6,1 m 
 
- výška 2,82 m 

 
- elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 

 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

 
- uzemnění vyvedeno u dolního rámu 

 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 

 
 
 
Mobilní šatna 
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- šířka 2,5 m 

 
- délka 6,1 m 

 
- výška 2,82 m 

 
- elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 

 
- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 

 
- uzemnění vyvedeno u dolního rámu 

 
- větrací mřížky v obvodových stěnách 

 
 
 
Mobilní sanitární buňka CONTIMADE STANDARD TYP 19 
 
 

 
 

- šířka 2,5 m 
 

- délka 6,1 m 
 

- výška 2,82 m 
  

- elektroinstalace vedena ve stěnách a stopě 
 

- venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 
 

- uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 

- ventilátory 
 

- 2 ks porcelánové WC, sanitární kabinka s dveřmi, držák na toaletní   
     papír  
 
- 3 ks porcelánové umývadlo se směšovací baterií 
 
- 1 ks porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu 
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 - 2ks sprchová kabina se závěsem 
  

- 2 ks, zrcadlo 
 
 - 4 ks polička, háček na ručník 
 
 - 1 ks boiler 150 l  
 
 - 2 ks podlahová vpusť 
 
 - přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
 
 - větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 
 
Mobilní WC TOI TOI Klasik 
 
 

- šířka 1,35 m 
 
- hloubka 1,05 m 
 
- výška 2,23 m 
 
- hmotnost 110 kg 
 
- fekální nádrž 320l 
 
- pisoár 
 
- oboustranný mechanismus zamykání dveří 
 
- jeřábová oka 
 
- zásobník na čistou vodu 
 
WC toho typu bude umístěno v blízkosti hlavního staveniště. 
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4. SKLADOVACÍ PLOCHY 
 
Skladový kontejner CONTIMADE 
 
 

 
 
 - šířka 2,5 m 
 
 - délka 6,1 m 
 
 - výška 2,6 m 
 
Skladování větších materiálů bude v místě staveniště na skládce materiálu, 
odkud budou materiály odebírány k okamžité spotřebě. 
 
 
5. ZDROJE ENERGIÍ PRO STAVENIŠTNÍ ÚČELY 
 
 
5.1 Zásobování vodou 
 
Stavba bude napojena po celou dobu výstavby ze stávajícího měřeného 
vodovodu v místě provedené vodovodní přípojky. 
 
Spotřeba vody: 
 
Qn = (Pn * kn) / (t * 3600) 
 
a) Spotřeba užitkové vody 
 Qn = (4172* 2,7) / (8 * 3600) = 0,39 l/s 
 
b) Spotřeba pitné vody 
 
 Qn = (450 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,04 l/s 
 Celkem 0,43 + 20% = 0,51 l/s tzn. návrh DN 50 
 
 Qn � vteřinová spotřeba vody (l/s) 
 Pn � spotřeba vody (l) na den 
  a) užitková voda 
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Zpracování čerstvého betonu, ošetření bet. kcí. 10 l/m3    
 417,2 m3   4172 l 
 Mytí vozidel     300 l 
 
  b) pitná voda 

Pracovníci na staveništi bez sprchování 30 l/osoba 15 osob 450 l 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
hygiena hygiena a životní potřeby na stavbě  2,7 
t - doba odběru vody 
  

1 směnný provoz     8 hodin 
 
 
5.2 Zásobování elektrickou energií 
 
Stavba bude napojena po celou dobu výstavby ze staveništní přípojky NN, 
kterou smluvně zajistí ČEZ Distribuce a.s. ze stávajícího elektroměrového 
rozvaděče v ulici Cecilka. 
 
 

Zařízení Množství (KS) Příkon (KW) Celkem (KW) 

Elektrická pila 3 6 18 

Svářečka 3 4,2 12,6 

Úhlová bruska 3 2 6 

Ponorný vibrátor 3 2 6 

Strojní hladička 2 1,5 3 

Osvětlení šaten 1 10 10 

Osv. hyg. zázemí 1 10 10 

Kancelář 1 15 15 

Celkem 80,6 kW 

Koeficient současnosti 0,8 

Koeficient ztráty ve vedení 1,1 

Celková spotřeba 70,93 kW 

 
1,1 - koeficient ztráty vedení 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
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6. Nakládání s odpady 
 

Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební činnosti tohoto 

druhu a rozsahu. Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a 

předpokládanému technickému vybavení se bude jednat o následující odpady 

kategorie ostatní dle sbírky zákonů č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) 

 

 

- beton        170101 

- cihly         170102 

- keramika        170103 

- směsi nebo oddělené frakce betonu   170107 

- dřevo        170201 

- sklo         170202 

- plast        170203 

- ocelový odpad       170405 

- směsné kovy       170407 

- kabely        170411 

- ostatní izolační materiály     170604 

- směsný stavební a demoliční odpad    170904 

- papírové a lepenkové obaly     150101 

- plastové obaly       150102 

- dřevěné obaly       150103 

- uliční smetky       200303 

- s nebezpečnými odpady a vést evidenci odpadu 

 
Forma zneškodňování odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. 

Firma si musí zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto 

činností. Nakládání s odpady, způsob jejich uskladnění, odvoz odpadů k 

likvidaci, popřípadě k dalšímu využití zajistí původce odpadu, který jako 

právnická osoba je původcem odpadu. Na nakládání s odpady se vztahuje 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy – vyhl. MŽP č. 
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381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhl. Č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Pro odpad bude  na staveništi zřízeno místo pro kontejner.  

 
 
7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
 
Osoby pohybující se na staveništi budou dodržovat bezpečnostní pokyny. 

Zvláště každá osoba musí být vybavena ochrannými pomůckami: přilbou, 

reflexní vestou, rukavicemi. Pracovníci budou před zahájením výkonu činnosti 

seznámeni s předpisy BOZP a možnými riziky, které mohou nastat. Každý 

pracovník toto stvrdí podpisem do protoku o školení BOZP. 

 

 

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a seznámeni s předpisy 

bezpečnosti práce, poučení o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s 

materiálem, budou seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Budou 

dodržovat zákony a vyhlášky ČÚBP, zejména: 

 
č.591/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na   
   staveništi 
č.309/2006 Sb.  Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
   práci 
č.362/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
   pádu 
č.262/2006 Sb.  Zákoník práce 
č.183/2006 Sb.  Stavební zákon 
 
Nezbytně nutné je z hlediska ochrany zdraví zabránit možnému přístupu 

nepovolaných osob do prostoru staveniště. Podrobněji je BOZP zpracováno v 

samostatné příloze A.4 bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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Č. NÁZEV KONTROLY STRUČNÝ POPIS LEGISLATIVA
KONTROLU 

PROVEDE

ČETNOST 

KONTROLY

ZPŮSOB 

KONTROLY

VÝSLEDEK 

KONTROLY

VYHOVUJE / 

NEVYHOVUJE

KONTROLU 

PROVEDL

KONTROLU 

PROVĚŘIL

KONTROLU 

PŘEVZAL

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Vizuálně Zápis do SD8.2 Kontrola čistoty základové spáry ČSN 73 0205, PD, TP

SV, TDI

SV, TDI Jednorázově

Zápis do SD

V
ÝS

TU
PN

Í 8.1 Kontrola geometrických přesností

ČSN 73 3050,

ČSN 73 0212-3,

 PD, TP

Jednorázově
Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

Průběžně
Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

7. Kontrola souladu s časovým plánem ČSN 73 3050, TP, TL SV, M Průběžně Vizuálně

M

6.2
Kontrola ručního výkopu, přeprava 

zeminy

ČSN 73 3050,

PD, TP
M

Průběžně
Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

Kontrola způsobilosti dělníků průkazy SV, M Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

TL, n.v.č. 591/2006 

Sb.
M, STR Každý den Vizuálně Zápis do SD

Zápis do SD

5.1 Kontrola technického stavu strojů TL M, STR Průběžně
Vizuálně, 

měřením
Zápis do SD

Jednorázově Měřením Zápis do SD

4.2 Kontrola správnosti zřízení laviček ČSN 73 3050, PD M, GD Jednorázově
Vizuálně, 

měřením

Každý den
Vizuálně, 

měřením
Zápis do SDM

Průběžně Vizuálně Zápis do SD

M
EZ

IO
PE

RA
ČN

Í

2.
Kontrola vhodnosti klimatických 

podmínek
TP

Kontrola strojního výkopu, přeprava 

zeminy
6.1

ČSN 73 3050,

PD, TP

3.

4.1 Kontrola vytyčení stavební plochy

Vizuálně Protokol

Vizuálně Zápis do SD

1.6
Kontrola shodnosti vyměřených 

geodetických bodů s PD

ČSN 73 0420-1

PD
SV, TDI, GD

Ukončení zemních prací8.

ČSN 73 0420-1,

ČSN 73 0205, PD
M, GD

5.2
Kontrola zabezpečení strojů při 

přerušení prací

1.4
Kontrola shodnosti geologických 

podmínek s PD
PD, TZ SV, TDI, GE

Jednorázově

Vizuálně Protokol

1.5

Kontrola vedení inženýrských sítí na 

staveništi, přípojná místa

ČSN 73 6006

PD
SV, TDI, GD

Jednorázově

Vizuálně, 

měřením

Protokol, 

zápis do SD

Kontrola ohraničení a označení 

staveniště

n.v. č. 591/2006 Sb.

PD
SV, TDI

1.2
Kontrola PD, SOD a dalších 

dokumentů

PD, ČSN, TP, SOD, 

VL, TZ, POŽP
SV, TDI

Jednorázově

Vizuálně Zápis do SD

1.3

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN
ZEMNÍ PRÁCE

V
ST

U
PN

Í

1.1
Kontrola přístupových cest, označení 

cest a osvětlení
- SV, TDI

Jednorázově

Vizuálně
Protokol, 

zápis do SD

Výkopové práce6.

Soulad s časovým plánem

Jednorázově

Převzetí staveniště1.

Kontrola geologického průzkumu a 

výskytu podzemní vody

ČSN 73 3050, PD 

(GD)
M, GE

Jednorázově

Zaměření objektu4.

Klimatické podmínky

Geologický průzkum

Stroje pro zemní práce5.

5.3
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VSTUPNÍ KONTROLA: 
 
1. Převzetí staveniště 
 
 
1.1 Kontrola přístupových cest, označení cest a osvětlení 
 

- kontrola přístupových cest na stavbu 
 

- kontrola nosnosti přístupových cest 
 

- kontrola označení a osvětlení 
 

 
1.2 Kontrola projektové dokumentace 
 

- kontrola úplnosti projektové dokumentace 
 
- kontrola vydání stavebního povolení 
 
- vlastnické listy k pozemkům 

 
 
1.3. Kontrola vedení inženýrských sítí na staveniště, přípojná místa 
 

- smlouva s dodavateli energií, kontrola stavu měřících přístrojů 
 
 
1.4 Kontrola shodnosti geologických podmínek s PD 
 

- geologické podmínky s projektovou dokumentací se musí shodovat 
 
 

1.5 Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 

- souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m, u 
liniových staveb postačí zábradlí, které má horní tyč ve výšce nejméně 
1,1 m 
 
- kontrola, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 
staveniště a komunikacích k nim vedoucích 

 
 
 
 
 
 
 



177 
 

MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
 
2. Klimatické podmínky 
 
 - Mistr kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a 
případně i  
   před zahájením zemních prací, zda jsou klimatické podmínky pro 
provádění  
   prací v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními vlády. 
Každý     
     den je teplota vzduchu a oblačnost zaznamenána do stavebního 
deníku. 
 
3. Geologický průzkum 
 
 - kontrola geologického průzkumu a výskytu podzemní vody 
 
4. Zaměření objektu 
 
4.1 Kontrola vytyčení stavební plochy 
 
 - kontrola úplnosti a přesnosti vytyčení 
  
4.2 Kontrola správnosti zřízení laviček 
 

- Mistr spolu s geodetem kontroluje správnost provedení a rozmístění 
laviček 

 
 
5. Stroje pro zemní práce 
 
5.1 Kontrola technického stavu strojů 
 

- Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce.   
Kontrolují jejich technický stav, jako například hladiny provozních 
kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost 
ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů a různá jiná 
mechanická poškození. 

 
 
5.2 Kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací 
 

- Kontrolují jejich technický stav, jako například hladiny provozních 
kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost ocelových 
zvedacích   lan, funkčnost výstražných signálů a různá jiná mechanická 
poškození. 
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5.3 Kontrola způsobilosti dělníků 
 
 - kontrola způsobilosti dělníků provádět dané práce 
 
 
6. Výkopové práce 
 
6.1 Kontrola strojního výkopu, přeprava zeminy 
 
 - kontrola provádění výkopu dle PD 
 
6.2 Kontrola ručního výkopu, přeprava zeminy 
 
 
7. Soulad s časovým plánem 
 
 - kontrola souladu s časovým plánem 
 
8. Ukončení zemních prací 
 
8.1 Kontrola geometrických přesností 
 

- kontrola nivelačním přístrojem rovinnosti výkopu, povolená odchylka je 
± 30mm 

 
8.2 Kontrola čistoty základové spáry 
 

- Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára 
neobsahuje velké kameny, hroudy hlíny, nesmí být blátivá, prašná a 
zvodnělá, zamrzlá. 

 
 
 
Použité normy: 
 
[ 1 ] ČSN EN 206-1 Beton - část 1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[ 2 ] ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

[ 3 ] ČSN 73 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

[ 4 ] ČSN EN 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí 

 

[ 5 ] ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

 

[ 6 ] ČSN 73 0210 - 3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Pozemní stavební 

objekty 
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[ 7 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1 Zkouška rozlitím 

[ 8 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 5 Odběr vzorků 

[ 9 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 3 Zkouška VeBe 

[ 10 ] ČSN EN 12390 - 3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3 Pevnost na 

zkušebních tělesech 

[ 11 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení ztvrdlého betonu část 7 Objemová 

hmostnost 

[ 12 ] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

[ 13 ] ČSN 73 1041 Provádění speciálních geotechnických prací - Štětové stěny 

[ 14 ] ČSN 73 1031 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
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VSTUPNÍ KONTROLA: 
 
1. Převzetí staveniště 
 
K předání pracoviště dochází mezi hlavním dodavatelem stavby a 
subdodavateli. Zápisy o předání a převzetí pracoviště musí být řádně 
zaznamenány ve stavebním deníku a budou doplněny o podpis obou stran, jak 
hlavního dodavatele, tak subdodavatele. 
 
1.1 Kontrola přístupových cest, označení cest a osvětlení 
 

- kontrola přístupových cest na stavbu 
 

- kontrola nosnosti přístupových cest 
 

- kontrola označení a osvětlení 
 

 
1.2 Kontrola projektové dokumentace 
 

- kontrola úplnosti projektové dokumentace 
 
- kontrola vydání stavebního povolení 
 
- vlastnické listy k pozemkům 

 
 
1.3. Kontrola ohraničení a označení staveniště 
 

- souvislé oplocení na hranici staveniště do výšky nejméně 1,8 m, u  
liniových staveb postačí zábradlí, které má horní tyč ve výšce nejméně 
1,1 m 
 
- kontrola, zda je vyznačen zákaz vstupu na všech vstupech na 
staveniště a komunikacích k nim vedoucích 

 
 
1.4 Kontrola výsledků radonových zkoušek + kontrolní radonové měření 
 

- kontrola radonového rizika  
 
 
1.5 Kontrola shodnosti geologických podmínek s PD 
 

- geologické podmínky s projektovou dokumentací se musí shodovat 
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2. Kontrola čistoty základové spáry 
 

- Stavbyvedoucí a technický dozor kontrolují, zda základová spára   
  neobsahuje 
velké kameny, hroudy hlíny, nesmí být blátivá, prašná a zvodnělá,  
zamrzlá. 

 
 
3. Převzetí zemních prací 
 

- kontrola provedení zemních prací s PD 
 
 
4. Kontrola přípojných míst 
 

- kontrola tras IS 
 
 
5. Převzetí materiálu + skladování 
 
5.1 Kontrola bednění a jeho skladování 
 
 - kontrola dřevěných prken a jeho skladování v suchém prostředí 
 
 
5.2 Kontrola dodání oceli a její skladování 
 
 - kontrola množství a druhů armatury s dodacími listy 
 

- kontrola vzhledu výztuže - znečištění 
 
- skladování na zpevněném suchém místě 

 
 
5.3 Kontrola dodaného betonu - zkoušky 
 

- Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, 
kde je doložena kvalita a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, 
tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací. Dále 
zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství. 

 
 
6. Umístění pilot  
 

- středová roura musí být opatřena zátkou, aby nedocházelo k vnikání 
vody  nebo zeminy do roury 
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- po dosažení konečné hloubky vrtu se betonuje tak, aby při vytahování 
byl vzniklý otvor průběžně plněn betonem 
 
- během vytahování se nesmí šnek otáčet opačným směrem než při  
vrtání 

 
- polohová odchylka svislosti: 

0,1 m d < 1,0 m 
0,1*d pro d > 1,0 m 
0,15 m pro d > 1,5 m 

 
- tolerance v osazení armokoše - úroveň horní hrany armokoše ± 0,15 m 

 
 
 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 
 
7. Klimatické podmínky 
 

- Mistr kontroluje vizuálně a měřením při příchodu na staveniště a 
případně i před zahájením zemních prací, zda jsou klimatické podmínky 
pro provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy a 
nařízeními vlády. Každý den je teplota vzduchu a oblačnost 
zaznamenána do stavebního deníku. 

 
 
8. Geologický průzkum 
 
 - kontrola geologického průzkumu a výskytu podzemní vody 
 
 
9. Kontrola způsobilosti dělníků 
 
 - kontrola způsobilosti dělníků provádět dané práce 
 
 
10. Kontrola technického stavu strojů, zabezpečení 
 

- Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce.   
Kontrolují jejich technický stav, jako například hladiny provozních 
kapalin, ošetření důležitých součástek promazáním, celistvost 
ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných signálů a různá jiná 
mechanická poškození. 

 
 
11. Kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
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- Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v 
uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být 
zakryty, nebo u zábradlím. Na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy, kapacitněodpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, 
za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 
podlahou dle vyhlášky 362/2005 S   

 
12. Výkopové práce 
 
12.1 Kontrola strojního výkopu, přeprava zeminy 
 

- Mistr kontroluje vzdálenost pojezdu strojů od hrany výkopu tak, aby 

nedošlo k sesuvu stěny výkopu nadměrným zatížením, tato vzdálenost je 

dána minimálně 0,5 m. V našem případě je strojní výkop rýh prováděn do 

hloubky -0,96 m, proto je možné provést výkop bez pažení se svislou 

stěnou. Pažení by bylo nutné provést v případě, kdy by byl prováděn 

výkop v zastavěném území hlubší než 1,3 m anebo v nezastavěném 

území hlubší než 1,5 m. Pro fyzické osoby pracující ve výkopu musí být 

zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých 

ramp. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v 

ohroženém prostoru, který je stanoven maximálním dosahem zařízení 

zvětšeným o 2 m. Šířka jízdní dráhy na odvoz zemin při obousměrném 

provozu je 7 m, při jednosměrném 3,5 m dle ČSN 73 3050, která byla 

nahrazena ČSN 73 6133. Výkopy v zimě se připouští do hloubky 0,25 m 

při objemu lopaty 1 m3 a 0,40 m při vyšším objemu, v našem případě 

nepředpokládáme provádění výkopových prací za těchto podmínek. 

Zemina dna se musí chránit před zamrzáním ponecháním vrstvy na ruční 

dočištění, kdy vrstvu odstraníme bezprostředně před vybudováním 

základu.                    

 
12.2 Kontrola ručního výkopu, přeprava zeminy 
 
 
13. Zabezpečení výkopu 
 

- Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v 
uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být 
zakryty, nebo u zábradlím. Na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo 
přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím, 
za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad 
podlahou dle vyhlášky 362/2005 S   
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14. Kontrola podkladní vrstvy 
 
 - kontrola rovinatosti a tloušťky vrstvy 
 
 
15. Kontrola vytyčení polohy bednění 
 
 - kontrola správného vytyčení bednění dle PD 
 
 
16. Kontrola provedení zemnícího pásku 
 
 - kontrola správného umístění 
 
 
17. Kontrola bednění 
 
17.1 Kontrola provedení, prostupů, těsnosti, spojení dílců, stability,  
rozměrů 
 

- kontrola geometrie bednění, stabilita bednění a podpěrného systému,   
  těsnost bednění, čistota bednění, opatření odbedňovacím přípravkem 

 
- bednění musí být dostatečně tuhé a únosné a při jeho odstraňování 
nesmí dojít k porušení vytvoření konstrukce 
 

 
17.2 Očištění a vlhčení bednění před betonáží 
 
 
18. Kontrola uložení výztuže do bednění 
 

- kontrola ukládání podle prováděcí specifikace, která uvádí detaily krytí,  
  mezer, spojů, přesahů, délky přesahů a uspořádání prutů. 
 
- výztuž se musí upevnit a zabezpečit tak, aby její konečná poloha byla 
uvnitř tolerancí uvedených v tabulce. Sestavení lze provést vázacím 
drátem nebo bodovým svařováním. 

 
- kontrola zajištění krytí 

 
 
19. Kontrola betonáže 
 

- beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a 
zabetonované  
  prvky byly řádně uloženy, a aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a   
  trvanlivosti 
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- ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému  
spojení vrstev a tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním 

nebo přetěžování bednění a podpěrného lešení 
 

- zvýšenou pozornost je nutné věnovat u složitějších tvarů, např. 
návaznosti rohů, stykování apod. 

 
-během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému   
  slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu 

 
- ukládání z maximální výšky 1,5 m 

 
 
- stavbyvedoucí musí kontrolovat každou dodávku betonové směsi. 
Kontroluje údaje na dodacím listě s fyzickým stavem při vykládce. Měří 
se konzistence  na vzorku odebraném po vyprázdnění cca 0,3 m3 
betonové směsi z autodomíchávače. 

 
 
Způsoby zjišťování konzistence 
 

- zkouška sednutím dle EN 12350-2 
- zkouška VeBe dle EN 12350-3 
- stupeň zhutnitelnosti dle EN 12350-4 
- zkouška rozlitím dle EN 12350-5 
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20. Kontrola ošetřování betonu 
 

- beton v ranném stáří se musí ošetřovat a chránit. Doba trvání  
ošetřování je uvedena v tabulce 
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- po ukončení zhutňování a konečné úpravě se musí povrch betonu, kde je to 
nutné, ošetřovat bez odkladu. Je-li potřeba zabránit trhlinám od plastického 
smršťování na volných površích, musí se před ukončením uplatnit dočasné 
ošetřování 
 
- při teplotách pod 0 °C je třeba dodržet odbedňovací lhůtu 72 hodin 
 
Požadavky pro odbednění: 
 

- teplota betonu je min ± 5 °C až do dosažení min. pevnosti v tlaku 5 N/ 
mm2 

 
- pokles teploty betonu < 0,3 °C/hod, měřeno v oblasti nejmenšího 
rozměru stavebního dílu 
 
- teplotní spád < 0,7 K/cm 

 
- při teplotě pod -3 °C je navíc třeba zaručit, že beton bude mít po dobu 
min 3 dnů teplotu min 10 °C 

 
- betonové plochy je třeba ihned po odbednění opatřit zakrytím ze 
světlého materiálu audržovat zakryté až do stáří betonu 7 dnů. Zakrytí je 
třeba provést tak, aby bylo zabráněno pohybu vzduchu nad povrchem 
betonu 
   
- Při teplotě vzduchu od +5 °C do +20 °C je toto zakrytí třeba provést  
  minimálně jednou vrstvou stavební ochranné rohože 
 
- Při teplotě vzduchu > 20 °C je třeba na zakrytí použít takové světlé 
stavebníochranné rohože, které zachycují vlhkost a trvale je udržovat 
vlhké. Nesmí při tom dojít k přímému vlhčení betonových ploch vodou, a 
to proto, aby nedošlo k jejich náhlému ochlazení 

 
- Při teplotě vzduchu < 5 °C je třeba betonové plochy zakrýt minimálně 
dvěmi vrstvami stavební ochranné rohože, resp. izolačními rohožemi. 
Rohože je třeba chránit před provlhčením, aby si zachovaly odpovídající 
izolační schopnost. V případě potřeby je třeba pomocí lehkých stěn 
vytvořit takový vzduchový prostor, který je možno vytápět, aby se splnila 
kritéria pro lhůtu odbednění 
 

 
21. Kontrola rozebírání bednění 
 
 - důkladné očištění bednění  
 
22. Soulad s časovým plánem 
 
  - kontrola souladu s časovým plánem 
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VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 
23. Kontrola přesnosti provedených základů 
 - odchylka ± 5 mm/ 2 m 
  
 - vizuální kontrola celistvosti povrchu - štěrková hnízda, praskliny, díry 
 

- k tlakovému utěsnění trhlin dochází pomocí injektážních hadiček a 
vhodnou spárovací hmotou, aby se zabránilo vytékání injektážní hmoty. 
Injektáž se provádí zezdola nahoru, dokud injektážní hmota nezačne 
vytékat nejvýše umístěnou injektážní trubičkou. 

 
24. Kontrola prostupů 
 
 - kontrola polohy a přesnosti provedení prostupů 
 
25. Kontrola čistoty základů 
 
 -  očištění základů od zablácení atd. 
 
26. Kontrola vyvedení zemnícího pásku 
 
 -  vyvedení zemnícího pásku nad terén 
 
Použité normy: 
 
[ 1 ] ČSN EN 206-1 Beton - část 1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[ 2 ] ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

[ 3 ] ČSN 73 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

[ 4 ] ČSN EN 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí 

[ 5 ] ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

[ 6 ] ČSN 73 0210 - 3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Pozemní stavební  

objekty 

[ 7 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1 Zkouška rozlitím 

[ 8 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 5 Odběr vzorků 

[ 9 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 3 Zkouška VeBe 

[ 10 ] ČSN EN 12390 - 3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3 Pevnost na 

zkušebních tělesech 

[ 11 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení ztvrdlého betonu část 7 Objemová 

hmostnost 

[ 12 ] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet 01 Zemní práce JKSO 801.61

Objekt Název objektu SKP 

01 Spodní stavba administrativní budovy Zlín - PřílukMěrná jednotka m3

Stavba Název stavby Počet jednotek 7 004

01 Administrativní budova Zlín - Příluky Náklady na m.j. 413

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 890 557 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 2 890 557 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 2 890 557 Ostatní náklady neuvedené 0

2 890 557 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

FORMICA  s r.o.

FORMICA  s r.o.

INGO - PET Morava, spol. s r.o.

ZRN+ost.náklady+HZS

2 890 557 Kč

607 017 Kč

0 Kč

0 Kč

3 497 574 Kč  
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Stav ba 1 Administrativní budova Zlín - Příluky

Objekt 1 Spodní stavba administrativní budovy Zlín - PřílukRozpočet : Zemní práce

Poř.č. Číslo položky MJ Množství

Název 

11 Přípravné a přidružené práce

1 111201101R00  m2 601,74 0,00 17,24 0,54 5,86 0,00 12,20 2,87 38,70 0,17 38,70 RTS 12/ II

Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 0,00 10 374,00 324,94 3 526,20 0,00 7 341,23 1 726,99 23 287,34 103,50 23 287,34

Celkem za :11 Přípravné a přidružené práce 0,00 10 374,00 324,94 3 526,20 0,00 7 341,23 1 726,99 23 287,34 103,50 23 287,34

12 Odkopávky a prokopávky

2 122201102R00  m3 276,80 0,00 20,96 23,42 7,13 0,00 26,55 6,25 84,30 0,19 84,30 RTS 12/ II

Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 0,00 5 801,74 6 482,67 1 973,59 0,00 7 349,05 1 730,00 23 334,27 51,76 23 334,27

Celkem za :12 Odkopávky a prokopávky 0,00 5 801,74 6 482,67 1 973,59 0,00 7 349,05 1 730,00 23 334,27 51,76 23 334,27

13 Hloubené vykopávky

3 132201202R00  m3 177,60 0,00 101,16 16,66 34,47 0,00 78,72 18,50 249,50 0,84 249,50 RTS 12/ II

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 0,00 17 966,02 2 958,82 6 121,87 0,00 13 980,67 3 285,60 44 311,20 149,89 44 311,20

4 132201209R00  m3 177,60 0,00 10,20 0,88 3,46 0,00 7,50 1,76 23,80 0,09 23,80 RTS 12/ II

Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 0,00 1 811,52 156,29 614,50 0,00 1 332,00 312,58 4 226,88 15,10 4 226,88

Celkem za :13 Hloubené vykopávky 0,00 19 777,54 3 115,10 6 736,37 0,00 15 312,67 3 598,18 48 538,08 164,99 48 538,08

16 Přemístění výkopku

5 162701105R00  m3 545,28 0,00 1,43 4,71 0,49 135,67 73,44 17,26 233,00 0,01 233,00 RTS 12/ II

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 0,00 779,75 2 568,27 267,19 73 978,21 40 045,40 9 411,54 127 050,36 6,00 127 050,36

Celkem za :16 Přemístění výkopku 0,00 779,75 2 568,27 267,19 73 978,21 40 045,40 9 411,54 127 050,36 6,00 127 050,36

2 Základy a zvláštní zakládání

6 224321111R00  m3 120,58 2 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 705,00 RTS 12/ II

Výplň pilot z ŽB V8 B20 z cem. portland. bez susp. 326 158,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326 158,08

7 273321311R00  m3 90,26 2 360,14 51,43 46,21 17,49 0,00 69,93 14,80 199,86 0,48 2 560,00 RTS 12/ II

Železobeton základových desek C 16/20 (B 20) 213 028,60 4 642,12 4 170,96 1 578,66 0,00 6 311,95 1 335,86 18 039,56 43,33 231 068,16

8 274321321R00  m3 56,10 2 440,14 51,43 46,21 17,49 0,00 69,93 14,80 199,86 0,48 2 640,00 RTS 12/ II

Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) 136 891,85 2 885,22 2 592,38 981,19 0,00 3 923,07 830,28 11 212,15 26,93 148 104,00

Celkem za :2 Základy a zvláštní zakládání 676 078,53 7 527,35 6 763,34 2 559,85 0,00 10 235,02 2 166,14 29 251,71 70,25 705 330,24

22 Piloty

9 224321111R00  m3 9,89 2 705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 705,00 RTS 12/ II

Výplň pilot z ŽB V8 B20 z cem. portland. bez susp. 26 755,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 755,16

10 224361114R00  t 1,00 20 393,25 2 930,42 4 130,16 996,34 0,00 4 893,77 1 036,06 13 986,75 22,32 34 380,00 RTS 12/ II

Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 20 393,25 2 930,42 4 130,16 996,34 0,00 4 893,77 1 036,06 13 986,75 22,32 34 380,00

11 224361114R00  t 10,00 20 393,25 2 930,42 4 130,16 996,34 0,00 4 893,77 1 036,06 13 986,75 22,32 34 380,00 RTS 12/ II

Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 203 932,50 29 304,20 41 301,60 9 963,40 0,00 48 937,70 10 360,60 139 867,50 223,21 343 800,00

Celkem za :22 Piloty 251 080,91 32 234,62 45 431,76 10 959,74 0,00 53 831,47 11 396,66 153 854,25 245,53 404 935,16

RežieMateriál Mzdy Stroje Odvody OPN Zisk Montáž Nh
Cena 

celkem

Cenová 

úroveň
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26 Vrty

12 264311412R00  m 35,00 449,08 105,00 710,77 35,70 0,00 516,99 109,45 1 477,92 0,77 1 927,00 RTS 12/ II

Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.3 15 717,80 3 675,00 24 876,95 1 249,50 0,00 18 094,65 3 830,75 51 727,20 27,02 67 445,00

13 264311512R00  m 240,00 617,48 127,98 863,79 43,51 0,00 629,06 133,18 1 797,52 0,94 2 415,00 RTS 12/ II

Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.nad 5 m hor.3 148 195,20 30 715,20 207 309,60 10 442,40 0,00 150 974,40 31 963,20 431 404,80 225,84 579 600,00

Celkem za :26 Vrty 163 913,00 34 390,20 232 186,55 11 691,90 0,00 169 069,05 35 793,95 483 132,00 252,86 647 045,00

27 Základy

14 273361214R00  t 6,68 18 066,60 5 394,48 607,49 1 834,12 0,00 4 759,64 1 007,66 13 603,40 41,50 31 670,00 RTS 12/ II

Výztuž základových desek do 12 mm z oceli 10 505 120 746,31 36 053,47 4 060,10 12 258,16 0,00 31 810,58 6 734,59 90 916,96 277,33 211 663,28

15 274351111R00  m2 243,24 229,89 70,49 14,62 23,97 0,00 56,31 13,23 178,61 0,57 408,50 RTS 12/ II

Bednění základových pasů z prken oboustranné 55 919,18 17 146,21 3 556,22 5 830,54 0,00 13 697,02 3 218,11 43 445,67 137,43 99 364,85

16 274351292R00  m2 243,24 0,00 33,59 0,00 11,41 0,00 27,32 5,78 78,10 0,32 78,10 RTS 12/ II

Odstranění bednění stěn základových pasů 0,00 8 170,54 0,00 2 775,40 0,00 6 645,40 1 405,95 18 997,29 77,84 18 997,29

17 274361821R00  t 5,75 19 665,78 3 053,28 772,81 1 038,12 0,00 2 954,52 625,50 8 444,22 23,53 28 110,00 RTS 12/ II

Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 113 143,13 17 566,44 4 446,21 5 972,62 0,00 16 998,24 3 598,69 48 582,13 135,38 161 725,26

Celkem za :27 Základy 289 808,63 78 936,66 12 062,52 26 836,72 0,00 69 151,25 14 957,34 201 942,06 627,99 491 750,68

5 Komunikace

18 564111220R00  m2 208,40 74,90 2,16 8,67 0,73 0,07 7,07 1,50 20,20 0,02 95,10 RTS 12/ II

Podklad z cihel.recyklát.fr.16-32 po zhutn.tl.20cm 15 609,16 450,14 1 806,83 152,13 14,59 1 473,39 312,60 4 209,68 3,96 19 818,84

19 564111230R00  m2 208,40 112,32 2,62 11,50 0,89 0,07 9,16 1,94 26,18 0,02 138,50 RTS 12/ II

Podklad z cihel.recyklát.fr.16-32 po zhutn.tl.30cm 23 407,49 546,01 2 396,60 185,48 14,59 1 908,94 404,30 5 455,91 4,79 28 863,40

20 564251111R00  m2 512,94 85,11 1,78 6,12 0,61 0,07 5,21 1,10 14,89 0,02 100,00 RTS 12/ II

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm 43 656,32 913,03 3 139,19 312,89 35,91 2 672,42 564,23 7 637,68 8,21 51 294,00

Celkem za :5 Komunikace 82 672,97 1 909,19 7 342,62 650,50 65,08 6 054,75 1 281,13 17 303,27 16,96 99 976,24

99 Staveništní přesun hmot

21 998012022R00  t 1 059,07 0,00 47,12 110,52 16,02 0,00 105,51 22,34 301,50 0,00 301,50 RTS 12/ II

Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m 0,00 49 903,39 117 048,45 16 966,31 0,00 111 742,51 23 659,63 319 309,70 0,00 319 309,70

Celkem za :99 Staveništní přesun hmot 0,00 49 903,39 117 048,45 16 966,31 0,00 111 742,51 23 659,63 319 309,70 0,00 319 309,70

Celkem za objekt 1 463 554,03 241 634,42 433 326,22 82 168,36 74 043,29 490 132,40 105 721,56 1 427 003,03 1 539,84 2 890 557,06  
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ZÁVĚR 
 
V této bakalářské práci jsem se zabýval řešením spodní stavby 
administrativního objektu Zlín - Příluky. Řešil jsem technologické předpisy pro 
základové a zemní práce. Nezbytné bylo též sestavit strojní sestavu, BOZP, 
časový plán výstavby a částečný rozpočet stavby. Pro zajištění kvality výstavby 
byly sestaveny kontrolní a zkušební plány pro všechny dílčí procesy. Také bylo 
navrženo zařízení staveniště včetně technické zprávy pro zařízení staveniště. 
Ve výkresové části je znázorněno skladování hlavníchmateriálů pro výstavbu. 
Součástí výkresové části jsou také schémata pracovních procesů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

 

[ 1 ] ČSN EN 206-1 Beton - část 1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

[ 2 ] ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

[ 3 ] ČSN 73 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

[ 4 ] ČSN EN 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí 

[ 5 ] ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě 

[ 6 ] ČSN 73 0210 - 3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Pozemní stavební  

objekty 

[ 7 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1 Zkouška rozlitím 

[ 8 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 5 Odběr vzorků 

[ 9 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 3 Zkouška VeBe 

[ 10 ] ČSN EN 12390 - 3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3 Pevnost na 

zkušebních tělesech 

[ 11 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení ztvrdlého betonu část 7 Objemová 

hmostnost 

[ 12 ] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

[ 13 ] ČSN 73 1031 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 

[ 16 ] LÍZAL,P.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do 

technologie, hrubá spodní stavba, CERM Brno 2004, ISBN 80-214-2536-9 

[ 17 ] MUSIL,F.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 

2003, ISBN 80-7204-282-3 

[ 18 ] KOČÍ,B.: Technologie pozemních staveb I-TSP,CERM Brno 1997, ISBN 

80-214-0354-3 

[ 19 ] KANTOVÁ, R. Technologie staveb I.: Zakládání staveb. Brno: VUT Brno, 

2005, 28 s. 

 
Zapůjčená projektová dokumentace od firmy ELSO systém spol. s r.o. 
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INTERNETOVÉ ZDROJE 
 
 
http://www.volvoce.com/ 

http://p-z.cz/ 

http://www.fascan.com/ 

http://www.tatra.cz/ 

http://www.terramet.cz/ 

http://www.elsozl.cz/ 

http://www.bobcat.cz/ 

http://www.boreta.cz/ 

http://www.soilmec.info/ 

http://beton-zlin.tas-stappa.cz/ 

http://www.schwing.cz/ 

http://www.goldhofer.cz/ 

http://bazar.stroju.cz/ 

http://www.werktuigen.de/ 

http://www.vibracni-desky.cz/h 

http://www.emkol.cz/h 

http://www.betonmix.cz/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://p-z.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
NN   Nízké napětí 

VN   Vysoké napětí 

SO   Stavební objekt 

DN   Jmenovitý průměr 

TP   Technologický předpis 

PD   Projektová dokumentace 

CFA   Continuous Flight Auger – vrtání pilot průběžným šnekem 

ZS   Zařízení staveniště 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

SD   Stavební deník 

M   Stavební mistr 

SV   Stavbyvedoucí 

P   Průběžná kontrola 

J   Jednorázová kontrola 

ZČB   Zkoušky �čerstvého betonu 

G   Geodet 

S   Specialista 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 
 
Výkres č.1 - CONTEC - časový plán 

 

Výkres č.2 - CONTEC - bilance pracovníků      

 

Výkres č.3 - CONTEC - bilance zdrojů      

 

Výkres č.4 - Zařízení staveniště      M 1:200 

 

Výkres č.5 - Dopravní značení v místě stavby    M 1:350 

 

Výkres č.6 - Přehled širších vztahů     M 1:350 

 

Výkres č.7 - Schéma postupu vrtání pilot    M 1:150 

 

Výkres č.8 - Schéma postupu výkopu rýh    M 1:150 

 

Výkres č.9 - Postavení autočerpadel     M 1:150 

 

Výkres č.10 - Detail základového pasu a bednění   M 1:15 
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SEZNAM PODKLADOVÝCH VÝKRESŮ 

 

Základy          M 1:100 

 

Řez  B - B         M 1:50 

 

Pohled jižní a západní       M 1:100 

 


