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Abstrakt  
Bakalářská práce se zabývá zpracováním podkladů a dokumentace vybrané etapy hrubé 
spodní stavby novostavby Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. 
Předmětem práce je realizace podzemní stěny a hřebíkování za účelem zajištění stavební 
jámy. Projekt obsahuje technické zprávy se zaměřením na vybranou technologickou etapu, 
technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány, plán organizace výstavby, plán 
bezpečnosti a rizik na stavbě, návrh strojní sestavy a výkresy týkající se této etapy.  
  
Klí čová slova 
podzemní stěna, hřebíkování, speciální zakládání, stavební jáma  

  
  
  
Abstract 
The bachelor thesis deals with the processing of materials and documentation of the chosen 
stage of a carcass substructure of The Faculty of Electrical Engineering and Communication 
Brno University of Technology. The object of the thesis is a realization of a diaphragm wall 
and soil nailing in order to ensure the foundation pit. The project consists of the technical 
reports which focus on the chosen technological stage, technical regulations, control and test 
plans, organization of the construction plan, safety plan, proposal of the machinery and 
structural plans.  
  
Keywords 
a diaphragm wall, soil nailing, special founding, a foundation pit  
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ÚVOD 

Ve své bakalářské práci se zabývám řešením technologické etapy hrubé spodní stavby 

novostavby Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Konkrétně se jedná o 

etapu realizace podzemní stěny a hřebíkovaných stěn. Objekt se skládá ze čtyř konstrukčních částí, 

které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do původního terénu a celkově se tak jedná o 

velice složitý a komplikovaný projekt. Podzemní stěna v kombinaci s hřebíkovanými stěnami byla 

navržena v první řadě za účelem pažení stavební jámy. 

Tento projekt jsem si vybral, abych si rozšířil znalosti v oblasti zakládání staveb. Cílem práce 

je získat odborné znalosti těchto dvou technologií z technologického hlediska. 
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1. Základní údaje o stavbě 

Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Antonínská 548/1 
  601 90 Brno 

Projektant: Homestyle Projects Ltd. 
  75 Western Road 
  London W5 5DT 

Stavba:  Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT v Brně 

Místo stavby: Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Směrovací číslo: 616 00 

Parcela číslo: 4767/416, 4767/478, 4779/14 

Katastrální území: Brno – Královo pole 

Základní údaje:  Velikost pozemku – 5635 m2 
   Zastavěná plocha – 3438 m2 
   Počet nadzemních podlaží – 6NP 
   Počet podzemních podlaží – 2PP 
   Charakter stavby – novostavba univerzity 

Údaje o místě stavby: Sněhová oblast – II 
   Větrová oblast - I 

2. Členění stavby na objekty 

SO 01 – Zemní práce 

SO 02 – Speciální zakládání 

SO 03 – Piloty 

SO 04 – Základové konstrukce 

SO 05 – Hydroizolace 

SO 06 – ŽB skelet 

SO 07 – Zastřešení 

SO 08 – Obvodový plášť 

SO 09 – Podlahy 

SO 10 – Vnitřní svislé konstrukce 

SO 11 – Instalace 
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SO 12 – Podzemní garáž 

SO 13 – Nadzemní parkoviště 

SO 14 – Sadové úpravy 

3. Urbanistické, architektonické a stavebně technologické řešení 

3.1. Zhodnocení staveniště 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Brno – Královo pole na parcelách 

č.4767/416, 4767/478 a 4779/14. Na jižní straně je pozemek ohraničen stávající objektem 

areálu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI). Severní hranice pozemku je vymezena 

zpevněnou příjezdovou cestou ke sportovní hale VUT. Východní sousedství tvoří rozvíjející se 

Technologický park. Pozemek je nezastavěný. Na stavebním pozemku se nevyskytují žádné 

stromy ani žádné jiné objekty. Stavební pozemek je mírně svažitý. Klesá severovýchodním 

směrem a výškový rozdíl celého pozemku je cca 7m. V současné době není pozemek nijak 

využíván. Výstavbě předchází pouze terénní úpravy. Pozemek se nenachází v památkové 

zóně, památkové rezervaci ani přírodní rezervaci a plně umožňuje realizaci navržené stavby.  

3.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 

souvisejících 

Urbanistické podmínky, výška zástavby, její rozsah a napojení na dopravní systém a pěší 

komunikace jsou určeny regulačním plánem. Hlavní stavební objekt se skládá ze čtyř 

konstrukčních částí, které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do původního 

terénu. Hlavní část se skládá z šesti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Část, ve které se 

nacházejí laboratoře, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část, ve které je umístěn 

hlavní vchod, je dvoupodlažní s dvěma podzemními podlažími. Podzemní parkoviště je 

posunuto o polovinu konstrukční výšky a je navrženo jako pětipodlažní. Návrh objektu 

respektuje svažitost terénu. Budova je logickým ukončením areálu i stávající zástavby, její 

vstup je orientován s pohledem do plánované výstavby v budoucnosti. Skladba jednotlivých 

hmot a jejich orientace respektuje zásady stávajícího areálu Fakulty strojního inženýrství 

(dále jen FSI).  

3.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

Zemní práce 

Zemní práce zahrnují přípravu území a odkopávky terénu pro vytvoření stavební jámy a 

úpravy ploch pro zakládání. Zemní práce úzce navazují na stavební objekt SO 02 - Speciální 

zakládání, který zahrnuje realizaci podzemních stěn a zajišťování stěn stavební jámy 

hřebílkovanými stěnami. Staveniště se nachází na rozlehlé sprašové návěji, která pokrývá 

souvrství vápnitých neogenních jílů. Celé území je překryto vrstvou humózní hlíny tl. cca 200 

mm. Konzistence sprašových hlín je tuhá až pevná, tř. těžitelnosti 3. Stěny výkopů je možné 

provádět až do hloubky 2 m kolmé, trvalé svahy je nutno svahovat ve sklonu min 1:1,5.  



 

15 

Základové konstrukce 

Po obvodu objektu u hlubokých výkopů, se současným zajištěním stavební jámy, jsou 

navrženy pro založení obvodových konstrukcí nosné trvale kotvené podzemní stěny, které 

budou ukončeny až v nepropustných vrstvách jílů a tím se stanou stěnami zachycujícími 

případné výrony vsáklé podzemní vody. Stěny budou zhotoveny z vodostavebného betonu. 

Suterénní stěny, mimo podzemní stěny, jsou založeny na základových monolitických pasech 

tvořících paty stěny, které budou podpírány osamělými pilotami. Základové prahy přenáší 

svislá zatížení do základových patek a osamělých pilot. Vnitřní sloupy samostatné i ve 

skupinách budou vetknuty do základových patek, které budou podpírány velkoprůměrovou 

pilotou.  

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zejména železobetonovými sloupy průřezu 500/500 

mm (v suterénech) a průřezu 400/400 mm. Jako součást nosného systému suterénních částí 

objektu jsou využívány kotvené podzemní stěny a obvodové železobetonové monolitické 

stěny. U všech dilatačních celků jsou pro ztužení a zajištění stability navrženy ztužující 

železobetonové stěny. Šachty výtahů plní rovněž tuto funkci. Jejich stěny jsou 

železobetonové. U podzemních garáží je systém smíšený. Obvodové zdi a vnitřní dělící stěny 

jsou doplněny řadami sloupů. Vše v železobetonovém provedení. Svislé nosné konstrukce 

halového prostoru auly jsou tvořeny železobetonovými monolitickými sloupy průřezu 

800/400 mm. 

Vyzdívky obvodového pláště železobetonového skeletu budou prováděny z tvárnic 

Porotherm 30 P+D. 

Vnitřní svislé dělící konstrukce budou zhotoveny vyzdívanými stěnami z lehkého betonu a 

sádrokartonovými příčkami. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce v osmipodlažní části budovy a v části laboratoří jsou navrženy jako 

bezprůvlakové železobetonové stropní desky tl. 240 mm se skrytými ocelovými roštovými 

hlavicemi nad sloupy. Po obvodu a v dilatacích budou desky ukončeny průvlaky. Desky jsou 

uloženy na systému svislých nosných konstrukcí sloupů, stěn a výtahových šachet. Ve vstupní 

části a v části auly budou monolitické stropní desky doplněny systémem oboustranných 

průvlaků. Strop nad suterénem je v části rovný s monolitickou železobetonovou deskou, 

v části je tvořen konstrukcí stupňovité podlahy auly. Stupně budou monolitické betonové 

s tloušťkou desky 160 mm. Nosná střešní konstrukce bude v provedení dřevěných lepených 

plnostěnných vazníků. 

Schodiště 

Hlavní vertikální komunikační bloky jsou v budově tři. Vždy se jedná o kombinaci 

schodiště a výtahu. Schodiště jsou železobetonová monolitická. Jedná se o dvouramenná 
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schodiště s šířkou ramene 1500mm nebo 1800 mm a jednoramenná schodiště s podestami 

s šířkou ramene 1800 mm. U všech schodišť budou použity schodové dlaždice 

s protiskluzovým rýhováním. Barevně bude nástupní a ukončovací schod v rameni odlišen od 

ostatních. 

Podlahy 

Podlahové konstrukce jsou tvořeny především podlahovými vrstvami prováděnými na 

podkladní vrstvu (železobetonová deska) včetně nášlapných vrstev. Základní typy podlah jsou 

určeny na základě typu svrchních nášlapných vrstev: 

PP – průmyslové podlahy (štěrky a potěry na bázi cement. pojiva, přísad a plniv) 

LP – štěrky a nátěry na bázi syntetických pryskyřic (lité podlahy) 

KD – keramické dlažby 

SR – úprava schodišťových ramen 

povlakové krytiny (L – linoleum, P – PVC, K – koberce) 

DP – dřevěná podlaha 

 ČZ – čisticí zóny 

Povrchové úpravy vnitřních stěn 

Základní povrchovou úpravou podkladních vrstev finálních úprav povrchů stěn jsou 

omítané povrchy zděných a železobetonových stěn. Tvoří rovinu, na kterou bude následovat 

aplikace nátěru, speciálních povrchů a obkladů. Finální úpravy povrchů stěn: 

• Nátěry a malby omítaných povrchů 

• Omyvatelný nátěr bočních stěn schodišťových desek 

• Uzavírací nátěry pohledového betonu a zdiva 

• Nátěr na beton 

• Bezprašný nátěr na beton a zdivo 

• Nátěry sádrokartonových konstrukcí 

• Keramické obklady 

• Dřevěné obklady 

• Akustické obklady 

Obvodový plášť 

Obvodový plášť budovy je sestaven z částí plných a částí zasklených. Plné plochy jsou 

tvořeny zavěšenými fasádami. Zasklené části jsou tvořeny okny, systémovými zasklenými 

stěnami s viditelným nosným rastrem a systémovými stěnovými konstrukcemi s průhlednými 

výplněmi. 
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Střecha 

 K zastřešení objektu byly navrženy následující typy střech: 

• Jednoplášťová nevětraná střecha (osmipodlažní část budovy, střešní nástavba) 

• Zelená střecha (část laboratoří, auly, podzemních garáží a vstupní části budovy) 

• Membránová střecha (hlavní vstup do budovy) 

 

3.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravně je objekt připojen na areálovou komunikaci VUT napojenou přes křižovatku na 

veřejné komunikace Podnikatelská a Technická. Dále s objektem souvisí zásobovací 

komunikace u JV a JZ strany budovy a vjezd do podzemních garáží. Hlavní pěší vstup do 

budovy je situován v 1.NP a umožněn prostřednictvím rampy. Objekt bude napojen na 

stávající rozvody vody a elektrické energie areálu FSI. Primární topné médium (horká voda 

130/70°C) je přivedeno do předávací stanice horkovodní přípojkou z městského horkovodu. 

Horkovod je veden ulicí Technická. 

3.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

V areálu je možnost parkování v podzemní garáži nebo na nadzemním parkovišti.  

3.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavební práce budou probíhat 

s ohledem na ochranu životního prostředí. Řešení ochrany životního prostředí během 

výstavby je stanoveno technologickými předpisy. 

3.7. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Projekt splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Řešení není součástí etapy realizace hrubé spodní stavby, pro 

kterou je tato zpráva vypracována. 

3.8. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Z IGP provedeného na staveništi vyplývá, že staveniště se nachází na rozlehlé sprašové 

návěji, která pokrývá souvrství vápnitých neogenních jílů. Ty leží v hloubce cca 8-12 m pod 

povrchem. Celé území je pokryto vrstvou humózní hlíny tl. cca 200 mm. Sprašové hlíny jsou 

jemně písčité s různými stupni provápnění. Konzistence je tuhá až pevná, tř. těžitelnosti 3. 

Hydrogeologické poměry na staveništi jsou mírně komplikované. Při průzkumu byla hladina 

podzemní vody naražena v úrovni 282,45 m n.m. a ustálena v úrovni 282,53 až 282,92 m n.m. 

Tvorba podzemních vod je závislá na silně proměnlivých klimatických podmínkách. Nelze 
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vyloučit značné rozkolísání úrovně hladiny podzemní vody, a to v rozpětí až několika metrů. 

Na základě zjištěných fakt bylo nutné nechat vypracovat hydrogeologický posudek, který 

zároveň navrhne řešení při zajištění odvodnění stavební jámy. 

3.9. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

Při vytýčení stavby byl použit souřadnicový systém JTSK a výškový systém Balt po 

vyrovnání. Byla stanovena prostorová poloha pozemku a rozhodující polohové body 

základových konstrukcí. Od těchto hodnot se následně bude vyvíjet další zaměřování 

v průběhu stavby. 

3.10. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

Objekt se skládá ze čtyř konstrukčních částí, kdy osmipodlažní část je ještě rozdělena na 

dva dilatační celky. Všechny části jsou v horní stavbě odděleny dilatacemi, spodní stavba 

základů je na dilatacích společná. Jednu z konstrukčních částí objektu tvoří podzemní garáž. 

V objektu se nachází strojovna VZT a strojovna ÚT. Projekt počítá se stravovacím provozem. 

Rozdělení stavby na stavební objekty je uvedeno v odstavci č. 2. 

3.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Ačkoliv bude během výstavby v okolí zvýšena hladina hluku oproti normálnímu stavu, 

nepřesáhne hygienické normy. Není tedy nutné navrhovat zvláštní opatření. Staveništní cesty 

budou případně skrápěny vodou, aby se tak předešlo nadměrné prašnosti. Vozidla vyjíždějící 

ze stavby budou očištěna při průjezdu mycí rampou tak, aby nedošlo k znečišťování veřejných 

komunikací. Odčerpávání vody za účelem odvodnění stavební jámy neohrozí ani neovlivní 

žádný využívaný zdroj podzemní vody, přírodní poměry ani okolní stavby. Staveniště bude 

oploceno neprůhledným plotem výšky 2 m. 

3.12. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné 

prostředky ve smyslu platných předpisů. Všichni pracovníci budou předem proškoleni o 

bezpečnosti práce a prevenci rizik. Bližší informace ke způsobu zajištění ochrany zdraví a 

bezpečnosti pracovníků jsou uvedeny v příloze I - BOZP. 

Během výstavby je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
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- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

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

- ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy. 

- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné 

zásady 

- ČSN EN 474-1+A1 –Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 

- ČSN EN 474-2+A1 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery 

- ČSN EN 474-4+A2 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro 

rýpadlo-nakladače 

- ČSN EN 791+A1 – Vrtné soupravy – Bezpečnost 

- ČSN EN 12001+A1 – Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty 

– Bezpečnostní požadavky 

- ČSN 05 0601 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 

- ČSN 05 0630 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov 

 

4. Mechanická odolnost a stabilita 

Řešeno samostatným projektem. Statický výpočet prokazuje, že zatížení působící na stavbu 

během výstavby a v průběhu užívání nebude mít za následek: 

a) Zřícení stavby nebo její části 

b) Vetší stupeň nepřístupného přetvoření 

c) Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

d) Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

5. Požární bezpečnost 

Řešeno samostatným projektem. Požárně bezpečnostní řešení objektu zaručuje, že budova 

splňuje následující body: 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

b) Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) Omezení šíření požáru na sousední stavbu 

d) Umožnění evakuace osob a zvířat 

e) Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
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6. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Během stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Vznikající odpady 

budou třízeny dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Veškeré stavební práce 

budou probíhat v souladu s platnou legislativou. A to zejména: 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

7. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Podrobněji řešeno samostatným 

projektem. 

8. Ochrana proti hluku 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 Akustika – Ochrana 
proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky. 

 

9. Úspora energie a ochrana tepla 

9.1. Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 

náročnosti budov 

Navržené konstrukce a výrobky splňují požadavky ČSN 73 0540-2. Tabulka 3 normy 

přiřazuje jednotlivým stavebním konstrukcím součinitele prostupu tepla, a to v hodnotách 

požadovaných a hodnotách doporučených. Dle požadavků investora jsou konstrukce 

navrhovány na parametry doporučené.  

9.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Celková energetická spotřeba stavby bude stanovena v souladu s ČSN 73 0540 - 2 

v samostatném projektu. 

10. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Objekt splňuje požadavky na bezbariérové řešení stavby. Podrobněji řešeno v samostatném 

projektu. 
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11. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

V rámci geologického průzkumu bylo provedeno měření radonu se zjištěním středního 

radonového indexu. Je navrhováno použití dvou živičných pásů z modifikovaného asfaltu (současně 

izolace proti zemní vlhkosti) plnoplošně natavených na penetrovaný betonový podklad. Všechny 

prostupující instalace se musí náležitě opracovat a pojistit přídavnou izolací z těžkého pásu typu „S“. 

Podzemní stěny budou provedeny jako vodotěsné. Svým vetknutím do jílů vytvoří proti svahu hráz 

bránící transportu dešťové vody směrem po svahu. V místě napojení dna bude před betonáží doplněn 

bobtnavý bentonitový pásek, případně injektážní hadičky. Pata podzemní stěny ve styku 

s podkladním betonem a nad, musí být upravena tak, aby nedocházelo ke kapilárnímu vzlínání 

vlhkosti. Na podkladní beton bude provedena izolace proti zemní vlhkosti (2x modifikovaný pás). Pásy 

budou svisle vytaženy minimálně 300 mm. Pata milánské stěny musí být jako podklad pod izolaci 

vyrovnána vhodnou vodotěsnící omítkou. Vnitřní betonové zdi budou vybetonovány 

z vodostavebného betonu (stejně jako podzemní stěna). Dilatační mezera bude vyplněna 

extrudovaným polystyrénem a shora bude dilatace vodotěsně uzavřena (oplechováním).  

12. Ochrana obyvatelstva 

Projekt splňuje obecné požadavky na výstavbu z hlediska ochrany obyvatelstva. 

13. Inženýrské stavby (objekty) 

13.1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Ke snížení hladiny podzemní vody pod objektem je navržen systém drenáže, který ústí do 

samostatné čerpací jímky umístěné vně objektu. Kanalizace bude napojena do nově 

budované jednotné areálové kanalizace. Do veřejných sítí nebude zasahováno. 

13.2. Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na areálový rozvod vody. Do veřejných sítí nebude zasahováno. 

13.3. Zásobování energiemi 

Objekt bude napojen kabelovou přípojkou NN ze stávající trafostanice, a to rozvodny NN 

objektu FSI. Primární topné médium (horká voda 130/70°C) je přivedena do předávací stanice 

horkovodní přípojkou z městského horkovodu. 

13.4. Řešení dopravy 

Součástí objektu jsou komunikační přípojky k vjezdům do objektu, příjezd k zázemí haly, 

dopravní a pěší propojení na stávající nebo výhledový stav a parkovací plochy. Komunikace 

jsou navrženy pro obousměrný provoz v šířce 6 m mezi obrubníky. Příjezdy k zázemí pak 

v šířce 3,5 m. Parkoviště je k vozovce napojena dvěma komunikačními přípojkami šířky 6 m a 

přístup chodců chodníkem š. 3 m. 
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13.5. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Podle způsobu založení budou na lokalitě dva typy vegetační úpravy: 

• vegetace na terénu – zahrnuje veškerou vegetaci spojenou s rostlým nebo 

upraveným terénem lokality 

• vegetace na konstrukci – veškerá vegetace nespojená s terénem lokality 

 

13.6. Elektronické komunikace 

V objektu se nevyskytují žádné inženýrské stavby pro elektronickou komunikaci. 

14. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Řešeno samostatným projektem, který není součástí řešení bakalářské práce. 
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1. Základní řešení zařízení staveniště 

1.1. Obecné informace o stavbě 

Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Antonínská 548/1 
  601 90 Brno 

Projektant: Homestyle Projects Ltd. 
  75 Western Road 
  London W5 5DT 

Stavba:  Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT v Brně 

Místo stavby: Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Směrovací číslo: 616 00 

Parcela číslo: 4767/416, 4767/478, 4779/14 

Katastrální území: Brno – Královo pole 

Základní údaje:  Velikost pozemku – 5635 m2 
   Zastavěná plocha – 3438 m2 
   Počet nadzemních podlaží – 6NP 
   Počet podzemních podlaží – 2PP 
   Charakter stavby – Univerzita 

Údaje o místě stavby: Sněhová oblast – II 
   Větrová oblast - I 

1.2. Charakteristika stavby 

Novostavba Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně funkčně i 

konstrukčně navazuje na stávající budovu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI). Objekt se 

skládá ze čtyř konstrukčních částí, které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do 

původního terénu. Hlavní část se skládá ze šesti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Část, 

ve které se nacházejí laboratoře, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část, ve které je 

umístěn hlavní vchod má dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní parkoviště je 

posunuto o polovinu konstrukční výšky a je navrženo jako pětipodlažní. Nosný konstrukční 

systém tvoří monolitický železobetonový skelet, doplněný suterénními, podzemními a 

zavětrovacími stěnami. Vyzdívky obvodového pláště skeletu jsou provedeny z tvárnic typu 

Therm. Jako vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy vyzdívané stěny z lehkého betonu a 

sádrokartonové příčky. Obvodový plášť budovy tvoří zavěšené fasády. Zastření objektu je 

řešeno zčásti jednoplášťovými nevětranými střechami a zčásti tzv. zelenými střechami. 
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1.3. Charakteristika staveniště 

Staveniště se nachází v Brně, městské části Brno – Královo pole, a rozkládá se na parcelách 

č. 4767/416, 4779/14 a 4767/478. Na staveniště je přístup z ulice Technická, z účelové 

komunikace sportovní haly VUT a z areálu FSI. Objekt projektované budovy je situován v areálu 

VUT a navazuje přímo na budovu FSI a vnitroareálové parkoviště. Pozemek je mírně svažitý se 

sklonem k severovýchodu. Výškový rozdíl celého pozemku je cca 7 m. Území je nezastavěné, 

rozčleněné terénními terasami původně zamýšleného rozšíření parkovacích ploch areálu. 

Terasy jsou zčásti propojeny zpevněnou živičnou vozovkou. Na jihozápadní straně do plochy 

staveniště zasahuje část stávajícího parkoviště FSI. 

2. Objekty zařízení staveniště 

2.1. Provozní objekty 

2.1.1. Skládka oceli 

Ocel se bude skladovat na zpevněné a odvodněné ploše tvořené betonovými 

silničními panely o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm. Místo určené pro skladování 

oceli je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. Svazky ocelových prutů a výztužné 

sítě musí být podloženy dřevěnými hranoly v roztečích max. 2 m. Materiál je povoleno 

skladovat v sekcích o maximální výšce 1,8 m. Mezi jednotlivými sekcemi je nutné 

zajistit průchod o minimální šířce 0,75 m. Čela jednotlivých sekcí od sebe musí být 

vzdálena minimálně 1,2 m. Za nepříznivého počasí musí být veškerá ocel zakryta 

plachtami.  

2.1.2. Skládka dřeva 

Dřevo se bude skladovat na zpevněné a odvodněné ploše tvořené betonovými 

silničními panely o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm. Místo určené pro skladování 

dřeva je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. Svazky dřevěných prvků musí být 

podloženy dřevěnými hranoly v roztečích max. 2 m. Materiál je povoleno skladovat 

v sekcích o maximální výšce 1,8 m. Mezi jednotlivými sekcemi je nutné zajistit průchod 

o minimální šířce 0,75 m. Čela jednotlivých sekcí od sebe musí být vzdálena minimálně 

1,2 m. Za nepříznivého počasí musí být veškerý materiál zakryt plachtami. 

2.1.3. Skladové kontejnery 

Na staveništi budou umístěny dva skladové kontejnery LK1. Jedná se o 

uzamykatelné ocelové kontejnery o rozměrech 2438 x 6058 x 2591 mm, které budou 

sloužit k uskladnění drobného materiálu a nářadí. Jejich dopravu a instalaci na 

staveništi zajistí pronajímatel. 
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Obr. 1 : Skladový kontejner LK1 [1] 

2.1.4. Kontejnery na odpad 

Na staveništi budou umístěny tři vanové kontejnery o objemu 10m3 a nosnosti 

12t, které budou sloužit pro ukládání stavebního odpadu a suti z bouracích prací. Jejich 

dopravu na staveniště a vyvážení zajišťuje pronajímatel. 

 

Obr. 2 : Vanový kontejner 10 m
3
 [2] 

2.1.5. Osvětlení staveniště 

Jako osvětlení staveniště pro etapu realizace speciálního zakládání budou 

k dispozici přenosné halogenové reflektory na stativu R6502-CR. K dispozici budou 

celkem 4 kusy. Jejich využití a rozmístění se bude lišit podle aktuálních požadavků. 

Maximální výkon jednoho reflektoru je 2 x 500 W, jmenovité napětí 220 V. Výška 

stativu max. 1,8 m. 

 

Obr. 3 : Přenosný halogenový reflektor na stativu R6502-CR [3] 
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2.1.6. Rozvody NN na staveništi 

Výpočet  zdánlivého příkonu: 

� = 1,1��0,5	
 + 0,8	 + 	��² + �0,7	
�² 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 

Stroj Výkon jednoho stroje 

[kW]  

Výkon celkem [kW] 

ohýbačka a střihačka ocel. 
prutů UNICA OS 20 

5 5 

svařovací poloautomat KIT 
309 Processor 

11,2 22,4 

míchací centrum 50 50 

čerpadlo kalové 2 6 

ruční fréza na beton FLEX 
HF 150 

2 6 

boiler 220l 2 2 

vytápění stavebních buněk 2 10 

 

celkem 101,4 

 

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 

Typ osvětlení Výkon jednoho zdroje [W]  Výkon celkem [kW] 

zářivka 2 x 36 W 72 0,72 

 

celkem 0,72 

 

P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Typ osvětlení Výkon jednoho zdroje 

[kW]  

Výkon celkem [kW] 

halogenový reflektor 1 4 

 

celkem 4 

 

� = 1,1��0,5 ∗ 101,4 + 0,8 ∗ 0,72 + 4� + �0,7 ∗ 101,4�² = ��	�� 

Vypočítaný zdánlivý příkon je orientační hodnota. Je stanovena pro maximální 

teoretický odběr elektrické energie na staveništi v průběhu realizace podzemních stěn. 

Návrh provizorní sítě ZS, příslušenství a dimenzování vodičů provede elektrotechnik. 

Kabelové rozvody NN povedou z hlavního staveništního rozvaděče opatřeného 

elektroměrem, který bude napojen na definitivní přípojku NN pro objekt. Z hlavního 

rozvaděče budou vedeny kabely NN k podružným rozvaděčům.  
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2.1.7. Rozvody vody na staveništi 

Stanovení potřeby vody na staveništi: 

• Provozní účely 

Potřeba vody pro provozní účely se stanoví podle následujícího vztahu: 

�� = �� ∗ ��
� ∗ 3600	 

Qa – množství vody [l/s] 

Sv – spotřeba vody za den [l] 

kn – koeficient rovnoměrnosti odběru (pro technologické provozy kn = 1,5) 

t – čas, po který je voda odebírána [h] 

Sv – spotřeba vody za den 

činnost MJ 
spotřeba 

na MJ [l] 

počet MJ 

na den 

celkem spotřeba 

na den [l] 

výroba jílové suspenze m3 975 24 23400 

ošetřování betonu m3 100 37 3700 

mytí nákladních vozidel 1 vozidlo 1000 13 13000 

 

celkem    40100 

 

�� = 40100 ∗ 1,5
10 ∗ 3600 =  , !"	#/% 

• hygienické účely 

Potřeba vody pro hygienické účely se stanoví podle následujícího vztahu: 

�& = 	' ∗ () ∗ ��
� ∗ 3600 	 

Qb – množství vody [l/s] 

Pp – počet pracovníků 

Ns – norma spotřeby vody na osobu za den [l] 

kn – koeficient rovnoměrnosti odběru (pro hygienické účely kn = 2,7) 

t – čas, po který je voda odebírána [h] 
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�& = 23 ∗ 75 ∗ 2,7
10 ∗ 3600 = *,  +	#/% 

• Potřeba vody pro požární účely 

 Rozvod vody na staveništi pro tyto účely nebude navržen. Ve vzdálenosti do 

200 m od staveniště se nachází požární hydrant. 

• Návrh světlosti vodovodního potrubí 

 Návrh vychází z celkové potřeby vody na staveništi v okamžiku maximálního 

teoretického odběru vody. 

� = �� + �& = 1,67 + 0,13 =  , ,	#/% 

 

Tab. 1 : Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí [5] 

Pro potřebu vody na staveništi bude vyhovovat vodovodní potrubí HDPE DN  50. 

 Před zahájením zemních prací bude vybudována vodovodní přípojka ukončená 

vodoměrnou šachtou na hranici staveniště. Vodovodní síť na staveništi bude 

provedena jako větvová. Voda bude rozvedena hlavním potrubím DN 50 s odbočkami 

k jednotlivým místům odběru. Potrubí musí být uloženo v nezámrzné hloubce (1,5 m). 

Pod staveništní komunikací bude potrubí vedeno v chráničce. 

2.1.8. Pojezdové komunikace na staveništi 

Pojezdové komunikace na staveništi budou zčásti tvořeny betonovými silničními 

panely a zčásti cestami zpevněnými recyklátem v mocnosti cca 150 mm. Betonové 

panely o rozměrech 3000 x 1000 x 150 mm budou kladeny do štěrkopískového lože tl. 

cca 100 mm na urovnaný podklad. 

2.1.9. Oplocení staveniště 

Staveniště bude po celém obvodě oploceno mobilním oplocením CITY výšky 2 m. 

Oplocení je tvořeno jednotlivými panely z trapézového plechu, které jsou nanýtovány 

na ocelovou konstrukci. Stabilitu plotu zajišťují betonové patky a vzpěry. Vzpěry jsou 

umístěny na každém pátém poli. Jednotlivé panely jsou mimo betonové patky dále 

spojeny bezpečnostními sponami. Dopravu na staveniště, montáž a likvidaci zajišťuje 

pronajímatel. 
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Obr. 4 : plot CITY [1] 

2.1.10. Přístup na staveniště 

Příjezd a výjezd vozidel na stavbu a ze stavby bude umístěn v severovýchodním 

rohu staveniště a bude ho tvořit uzamykatelná brána šířky 7 m. Další přístup na 

staveniště bude umožněn skrz uzamykatelnou bránu v jihozápadním rohu staveniště. 

Brána bude šířky 1,2 m. 

2.1.11. Mycí rampa 

Mycí rampa Express Top bude umístěna v blízkosti výjezdu ze staveniště. Bude 

umístěna na zpevněné staveništní komunikaci tvořené betonovými silničními panely. 

Myčka bude napojena na staveništní rozvody vody a elektrické energie. Zařízení bude 

sloužit k očišťování vozidel vyjíždějících ze staveniště. Dopravení zařízení na staveniště, 

uvedení do provozu a likvidaci zajistí pronajímatel. 

    

 Obr. 5 : Mycí rampa Express Top [6] 

 

 

Mobilní plot CITY 

šířka 2835 mm 

výška 2000 mm 

hmotnost 33 kg 
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2.1.12. Parkování 

Parkování vozidel zaměstnanců stavby bude umožněno primárně na areálovém 

parkovišti FSI. Dále bude umožněno podélné parkování v jednom směru na účelové 

komunikaci sportovní haly VUT. 

2.2. Výrobní objekty 

2.2.1. Míchací centrum 

Míchací centrum bude vybudováno v rámci realizace speciálního zakládání. Bude 

soužit k výrobě, čištění a skladování jílové pažicí suspenze. Dále k výrobě cementové 

suspenze a jílocementového výplachu. Vybudování míchacího centra, jeho provoz a 

likvidaci zajišťuje dodavatel speciálního zakládání. Ten zároveň stanoví požadavky na 

zpevněnou plochu potřebnou k vybudování centra, přívod vody a elektrické energie. 

2.2.2. Příprava armování 

Výroba armokošů a ostatní práce související s přípravou armování budou 

probíhat na místě označené ve výkresu zařízení staveniště (příloha B1) jako „příprava 

armování“. To bude umístěno na zpevněné a odvodněné ploše tvořené betonovými 

silničními panely. K ohýbání a stříhání oceli bude sloužit ohýbačka a střihačka 

ocelových prutů UNICA OS 20. Ke sváření pak svařovací poloautomat KIT 309 

Processor. 

2.3. Sociálně správní objekty 

2.3.1. Mobilní kontejnery 

Na staveništi budou umístěny čtyři mobilní obytné kontejnery AB 6/3, které 

budou sloužit jako šatny pracovníků a kanceláře. Každá buňka je vybavena 

rozvaděčem, který bude propojen se staveništními rozvody NN. V každém kontejneru 

je instalováno osvětlení a elektrické topení. Kontejnery budou uloženy na rovnou 

plochu tvořenou betonovými silničními panely. Dopravu kontejnerů na staveniště, 

jejich zprovoznění a likvidaci zajišťuje pronajímatel. 

 

Obr. 6 : obytný kontejner AB 6/3 [4] 
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Mobilní obytný kontejner AB 6/3 

šířka 3000 mm 

délka 6058 mm 

výška 2600 mm 

hmotnost 2,1 t 

 

Na staveništi bude dále umístěna sanitární buňka SAN – 600, která bude 

sloužit jako hygienické zázemí pro pracovníky. Buňka je vybavena rozvaděčem, který 

bude propojen se staveništními rozvody NN. Do buňky bude přivedena voda ze 

staveništního rozvodu vody. Odpad bude vyveden prostřednictvím odpadního 

potrubí Ø110 mm do kanalizace. Buňka je vybavena dvěma toaletními kabinami se 

záchodovými mísami, dvěma pisoáry, čtyřmi umyvadly, dvěma sprchovými kabinami, 

jedním elektrickým boilerem o objemu 220 l, osvětlením a elektrickým topením. 

Dopravu buňky na staveniště, její zprovoznění a likvidaci zajišťuje pronajímatel. 

 

  

Obr. 7 : sanitární buňka SAN – 600 [4] 

Sanitární buňka SAN – 600 

šířka 2438 mm 

délka 6058 mm 

výška 2600 mm 

hmotnost 2,6 t 

 

3. Předpokládaný počet pracovníků 
Maximální předpokládaný počet pracovníků pracujících zároveň na staveništi během etapy 

speciálního zakládání je 23. Z tohoto počtu se odvíjí návrh zázemí pracovníků.  
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- šatny sloužící zároveň ke konzumaci jídla 

- na každého pracovníka připadá 1,25 m2 podlahové plochy + 0,50 m2 při 

předpokládané konzumaci jídla = 1,75 m2 

- 23 pracovníků x 1,75 m2 =  40,25m2 

- jako šatny budou sloužit dva obytné kontejnery AB 6/3 o celkové ploše 36,35 m2 

- jako místo určené pro konzumaci jídla bude sloužit jeden obytný kontejner AB 

6/3 o ploše 18,17 m2 

- kancelář stavbyvedoucího 

- jeden obytný kontejner AB 6/3 

- hygienické zázemí 

- 1 umyvadlo připadá na 10 osob 

- na 23 osob připadají 3 umyvadla 

- 1 sprchová kabina připadá na 15 osob 

- na 23 osob připadají 2 sprchové kabiny 

- 1 toaletní kabina připadá na 15 osob 

- na 23 osob připadají 2 toaletní kabiny 

- jako hygienické zázemí pracovníků bude sloužit jedna sanitární buňka SAN – 600 

 

4. Vybudování a likvidace zařízení staveniště 
Navržené objekty zařízení staveniště budou sloužit zejména během etapy realizace speciálního 

zakládání. S vývojem stavby bude třeba počítat s upravením návrhu objektů zařízení staveniště. 

Předpokládaná doba výstavby je 3 dny a celkové náklady činí cca 2 300 000 Kč.  

4.1. Budování 

Před zahájením výstavby objektů zařízení staveniště bude z plochy staveniště sejmuta 

humózní vrstva zeminy v tloušťce 200 mm. Staveniště bude oploceno. Dále bude zemina 

odtěžena na úroveň pracovní plochy pro provádění podzemních stěn. Vybudují se přípojky 

elektrické energie a vody a jejich rozvod po staveništi. Provede se vybudování zpevněných 

ploch. Jedná se o staveništní komunikace, prostory skládek a místa pro uložení stavebních 

buněk. Betonové silniční panely, které tvoří zpevněné plochy, se kladou do štěrkopískového 

lože tloušťky cca 100 mm. Panely budou na stavbu dovezeny tahačem s návěsem Renault 

Premium 400 a na stavbě s nimi bude manipulováno autojeřábem MAN AD 30. Na zpevněné 

plochy budou umístěny stavební buňky, kontejnery a mycí rampa. Jejich dopravu na staveniště 

zajistí pronajímatel, který zároveň provede jejich zprovoznění. Dodavatel speciálního zakládání 

zajistí vybudování míchacího centra včetně dopravy jednotlivých komponent na staveniště. Na 

staveništi bude dodavatelským společnostem při budování staveniště k dispozici autojeřáb 

MAN AD 30. 
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4.2. Likvidace 

Po dokončení výstavby podzemních stěn bude demontováno míchací centrum 

dodavatelem speciálního zakládání. Ostatní objekty budou na staveništi ponechány. Budou 

využity při navazujících etapách výstavby. 

5. Vliv stavby na životní prostředí 
Žádný z objektů zařízení staveniště nebude negativně ovlivňovat životní prostředí.  

6. Seznam použitých zdrojů 

[1] www.toitoi.cz 

[2] www.odpadkove-kose.cz 

[3] www.zarovky-svitidla.cz 

[4] www.ab-cont.cz 

[5] Motyčka, Jarský a kol. TECHNOLOGIE STAVEB II – Příprava a realizace staveb, Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2003. 318 s. 

[6] www.kmbss.cz 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště se nachází v Brně, městské části Brno – Královo pole, a rozkládá se na parcelách č. 

4767/416, 4779/14 a 4767/478. Na staveniště je přístup z ulice Technická, z účelové komunikace 

sportovní haly VUT a z areálu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI). Objekt projektované budovy 

je situován v areálu VUT a navazuje přímo na budovu FSI a vnitroareálové parkoviště. Pozemek je 

mírně svažitý se sklonem k severovýchodu. Výškový rozdíl celého pozemku je cca 7 m. Území je 

nezastavěné, rozčleněné terénními terasami původně zamýšleného rozšíření parkovacích ploch 

areálu. Terasy jsou zčásti propojeny zpevněnou živičnou vozovkou. Na jihozápadní straně do plochy 

staveniště zasahuje část stávajícího parkoviště FSI. 

V rámci přípravy území, která bude předcházet zemním pracím HTÚ, se provede odstranění 

stávajících křovin a travin z prostoru stavby, odstraní se plochy živičné vozovky a stávající drátěné 

oplocení. Stávající parkoviště za budovu FSI, které půdorysem zasahuje za hranici staveniště, se zkrátí 

až po hranici staveniště. Dále se provede demontáž chodníku lemujícího severní stranu budovy FSI. 

Sejmutá svrchní humózní vrstva zeminy se uloží na mezideponii (přesun do 500 m) v množství 

850 m3. Ostatní kubatura bude ukládána na deponii mimo staveniště (přesun do 20 km). Ornice 

z mezideponie se později použije pro úpravy volných ploch kolem budovy, parkoviště a komunikací. 

Staveniště bude oploceno ocelovým neprůhledným plotem výšky 2 m. Příjezd a výjezd vozidel na 

stavbu a ze stavby bude umístěn v severovýchodním rohu staveniště a bude ho tvořit uzamykatelná 

brána šířky 7 m. Další přístup na staveniště bude umožněn skrz uzamykatelnou bránu v jihozápadním 

rohu staveniště. Brána bude šířky 1,2 m. 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

Na staveništi se nenacházejí významné sítě technické infrastruktury.  

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Přívod vody pro provozní a hygienické účely bude zajištěn dočasnou vodovodní přípojkou 

opatřenou vodoměrem. Přípojka bude napojena na stávající síť areálu FSI. Dočasná přípojka 

elektrické energie bude napojena taktéž na stávající síť areálu FSI a bude opatřena elektroměrem. 

Rozvaděč a vodovodní přípojka jsou označeny ve výkresu ZS. Za účelem odvodnění staveniště budou 

vybudovány v severovýchodní části mělké skružové studně (hluboké max. 2 m pod úroveň základové 

spáry), které budou doplněny drenážními prvky. Ze studní bude voda odčerpávána ponornými 

čerpadly a dále odváděna do kanalizace. 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Celé staveniště bude po jeho hranici ohraničovat neprůhledný ocelový plot výšky 2 m. Vstupy na 

staveniště budou označeny bezpečnostní značkou „zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám“. 

Silniční doprava na ulici Technická a Podnikatelská bude upravena silničním značením, které stanoví 



 

39 

dopravní inspektorát. O zahájení provozu a dopravním omezení bude před zahájením prací 

informována policie, záchranná služba a sbor požární ochrany. 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na stavebním pozemku a provoz na 

přilehlých komunikacích tak nebude omezen. Vozidla vyjíždějící ze stavby musí projet mycí rampou, 

která očistí vozidla od nečistot. Po celou dobu výstavby musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací. Uspořádání staveniště, skladování materiálů a provoz stavebních strojů musí 

být v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na staveništi se nenacházejí žádné stávající objekty, které by byly během výstavby využívány. 

Řešení zařízení staveniště a využití nových objektů je předmětem kapitoly B - Technická zpráva 

zařízení staveniště dokumentu.  

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na staveništi budou během výstavby umístěny obytné kontejnery, které vyžadují dle stavebního 

zákona §103 odst. 2 písm. g) ohlášení stavebnímu úřadu. Jedná se o mobilní obytný kontejner AB 6/3 

a sanitární buňku SAN – 600.  

8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve 

smyslu platných předpisů. Všichni pracovníci budou předem proškoleni o bezpečnosti práce a 

prevenci rizik. Bližší informace ke způsobu zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků jsou 

uvedeny v kapitole I - BOZP. 

Během výstavby je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
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- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

- ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy. 

- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady 

- ČSN EN 474-1+A1 –Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 

- ČSN EN 474-2+A1 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery 

- ČSN EN 474-4+A2 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-

nakladače 

- ČSN EN 791+A1 – Vrtné soupravy – Bezpečnost 

- ČSN EN 12001+A1 – Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – 

Bezpečnostní požadavky 

- ČSN 05 0601 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 

- ČSN 05 0630 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov 

 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Během stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Vznikající odpady 

budou třízeny dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Na staveništi budou 

umístěny čtyři kontejnery o objemu 10m3 a nosnosti 12t. Budou sloužit pro ukládání a odvoz 

stavebních odpadů. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci se musí předem očistit od 

nánosů bahna. Veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s platnou legislativou. A to zejména: 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání 

s odpady 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 

odpadů) 

 

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

- předpokládané zahájení stavby: 10.1.2014 

- předpokládané dokončení stavby: 12.9.2015 
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1. Podzemní stěna 

1.1. Vodicí zídky  

- Beton 

- pevnostní třída C12/15 

- stupeň vlivu prostředí X0 

- objem celkem 180 x 0,2 x 1 x 2 = 72m³ 

Název Celkem [m³] Celkem včetně ztrát 3% [m³] 

beton vodicích zídek 72,00 74,16 

 

- Výztuž 

- kari síť KARI KH 30 

- průměr prutů 6 mm 

- rozměr ok 100 x 100 mm 

- rozměr jednoho prvku 3 x 2 m (6m²) 

- hmotnost jednoho prvku 26,64 kg 

- hmotnost 1 m²: 26,64 / 6 = 4,44 kg 

- plocha k pokrytí celkem 360 m² 

- prostřih a přesahy +30% 

- kari síť celkem 360 x 1,30 = 468 m² 

- celková hmotnost 468 x 4,44 = 2,08 t 

Název Hmotnost celkem [t] Množství [ks] 

KARI KH 30 2,08 79 

 

- Bednění 

- tradiční bednění zhotovené ze smrkového dřeva třídy S7 

Název Rozměry [mm] Množství 

Prkno 25 x 200 x 3000 630 ks 

Fošna 50 x 100 x 1000 450 ks 

Hranol 80 x 80 x 4000 54 ks 

Hřebík stavební 53/3,1 15 kg 

Hřebík stavební 100/3,1 17 kg 

1.2. Podzemní stěna 

- Beton 

- pevnostní třída C25/30 

- stupeň vlivu prostředí XC2 

- kamenivo Dmax < 20 mm 

- konzistence S4 

- max. průsak 50 mm 
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výpočet kubatury 

výška stěny [m] šířka stěny [m] tloušťka stěny [m] objem [m3] 

15,50 2,80 0,60 26,04 

8,50 2,55 0,60 13,01 

11,00 8,10 0,60 53,46 

11,45 12,55 0,60 86,22 

10,90 9,60 0,60 62,78 

11,15 8,60 0,60 57,53 

8,50 29,50 0,60 150,45 

8,50 35,30 0,60 180,03 

11,00 18,75 0,60 123,75 

12,30 6,45 0,60 47,60 

11,70 7,00 0,60 49,14 

9,50 24,75 0,60 141,08 

8,50 19,40 0,60 98,94 

 

Název Celkem [m³] Celkem včetně ztrát 3% [m³] 

beton podzemní stěny 1090,00 1122,70 

 

- Jílová pažicí suspenze 

- receptura dle dodavatele Speciálního zakládání staveb 

Název Celkem [m3] Celkem vč. ztrát 30% [m3] 

jílová pažicí suspenze 1216,00 1580,00 

 

- Cementová suspenze 

- složení c:v = 2,5:1 (CEM II/A-S) 

- požadovaná pevnost suspenze po 28 dnech je 25 MPa 

- předpokládaná spotřeba 20l/bm vrtu 

Název Množství [ks] Celkem [m] 
Celkem suspenze 

[l] 

Celkem vč. Ztrát 

30% [l] 

Vrty do zeminy za 

podzemní stěnou 

(profil 180mm, 

délka 9,5-14m) 

69  816 16320 21216 

 

- Kotvy 

- bude využito kotev se dvěma, třemi nebo čtyřmi pramenci typu Ø15,7/1770 

Název Délka celkem [m] Počet pramenců Množství [ks] 

2PKT 10,0/5,0 10,0 2 3 

2PKT 10,5/5,0 10,5 2 4 

2PKT 11,0/5,5 11,0 2 6 
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2PKT 9,5/4,5 9,5 2 5 

3PKT 12,0/6,5 12,0 3 20 

3PKT 11,0/5,5 11,0 3 5 

3PKT 11,5/6,0 11,5 3 8 

4PKT 14,0/6,5 14,0 4 4 

4PKT 14,0/8,0 14,0 4 3 

4PKT 12,5/7,0 12,5 4 3 

4PKT 13,5/8,0 13,5 4 8 

 

- Injektážní směs kotev 

- receptura dle dodavatele Speciálního zakládání staveb 

Název Celkem [m3] 

injektážní směs kotev 65,00 

 

- Ocel 

- betonářská ocel B500A 

Název Celkem [t] 

výztuž podzemní stěny 55,30 

 

- Odbourání podzemní stěny 

- V=1,7*0,8*0,6*5+11,25*0,8+0,6+3*1,8*0,6*0,7+26,35*0,8*0,6+2,8*0,6*0,8+4,2

5*0,6*0,8 = 27,80 m3  

Název Celkem [m3] 

bourací práce na podzemní stěně 27,80 

 

- Zřízení sypaniny z recyklátu  

- tloušťka 150 mm 

- 180*6,5=1170 m2 

Název Celkem [m²] 

zpevnění pracovní plochy pro podzemní stěnu 

pruh šířky 6,5m kolem vodicích zídek 
1170,00 

 

- Ostatní doplňkový materiál 

Název prvku Rozměry [mm] Množství 

Desky Heraklith C 50 x 200 x 2000 125 ks 

Plastová trubka Ø 60, délka 1200 50 ks 

Kanalizační trubka PVC-U Ø 100 200 m 

Distanční bet. kolečko  Ø 140 1560 ks 



 

46 

2. Hřebíkované stěny 

- Beton 

- pevnostní třída C20/25 

- stupeň vlivu prostředí XC1 

- kamenivo Dmax < 12 mm 

- konzistence S4 

- V=3,65*121,365*0,1+3,4*20,9*0,1=51,4m3 

Název Celkem [m3] Celkem vč. ztrát 15% [m3] 

beton hřebíkovaných stěn 51,4 59,11 

 

- Cementová suspenze 

- složení c:v = 2,5:1 (CEM II/A-S) 

- požadovaná pevnost suspenze po 28 dnech je 25 MPa 

- předpokládaná spotřeba 12l/bm vrtu 

Název Množství [ks] Celkem [m] 
Celkem suspenze 

[l] 

Celkem vč. Ztrát 

30% [l] 

vrty do zeminy za 

hřebíkovanou 

stěnou 

(profil 100mm, 

délka 4,2-5,7m) 

153  735,10 8822 11469 

 

- Ocel 

- betonářská ocel B500A 

název 
počet 

[ks] 

délka 

[mm] 

hmotnost 

[t] 

hřebíky ØR20 153 viz následující tabulka 1,82 

závlač ØR20 153 500 0,19 

pomocný hřeb ØR12 525 200 0,10 

 

                celkem 2,11 

 

hřebíky 

číslo 
počet hřebíků 

[ks] 

profil hřebíků 

[mm] 

délka hřebíku 

[m] 

délka celkem 

[m] 

1-14 14 R20 4,70 65,80 

15-30 15 R20 3,70 55,50 

31-69 39 R20 5,70 222,30 

70-71 2 R20 5,70 11,40 

72-74 3 R20 5,70 17,10 
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75-76 2 R20 5,70 11,40 

77-92 16 R20 5,70 91,20 

93-154 62 R20 4,20 260,40 

 

celkem 153 - - 735,10 

 

- kari síť 

- kari síť KARI KH 30 

- průměr prutů 6 mm 

- rozměr ok 100 x 100 mm 

- rozměr jednoho prvku 3 x 2 m (6m²) 

- hmotnost jednoho prvku 26,64 kg 

- hmotnost 1 m²: 26,64 / 6 = 4,44 kg 

- plocha k pokrytí celkem 526 m² 

- prostřih a přesahy +30% 

- kari síť celkem 526 x 1,30 = 683,80 m² 

- celková hmotnost 683,80 x 4,44 = 3,04 t 

Název Hmotnost celkem [t] Množství [ks] 

KARI KH 30 3,04 115 

 

- Ostatní doplňkový materiál 

Název prvku 
Rozměry 

[mm] 
Množství 

plastový centrátor Ø90 290 ks 

vázací drát Ø1,4 50 kg 

 

3. Zemní práce 

- Sejmutí humózní vrstvy tl. 200 mm 

- V=(47,705*32,395+43,775*32,095+38,495*39,195+49,490*11,260+ 

 +4,58*17,120/2)*0,2=1012 m3 

- Odkop na úroveň pracovní plochy pro provádění vodicích zídek 

- V=48,15*30,86*2,4=3567 m3 

- Výkop rýhy vodicích zídek 

- V=180*1*1,1=198 m3 

- Výkop rýhy podzemní stěny 

- V=1090+0,7*12,9*0,6+0,3*28,529*0,6+5,35*3,05*0,6=1111 m3 

- Hloubení stavební jámy – 1. etapa 

- V=6,6*7*4,1+((7*7)/2+16,1*7)*3,5+588*3+212*2,6+27,595*7*1,5+195*2,6+5,3

*7*1,5+474*3,5+1532*0,7=6569 m3 

- Hloubení stavební jámy – 2. etapa 
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- V=6,6*7*1,4+7*21,15*1,65+7*23,1*2+588*2,5+212*1,7+27,595*7,0*2+195*0,9

+56,65*11,95*1,4=3973 m3 

- Hloubení stavební jámy – 3. etapa 

- V=(56,65*11,95+7,8*9,05)*1,9=1421 m3 

Název Celkem [m3] 

Objem zemních prací 17851,00 
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1. Obecné informace 

1.1. O stavbě 

Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Antonínská 548/1 
  601 90 Brno 

Projektant: Homestyle Projects Ltd. 
  75 Western Road 
  London W5 5DT 

Stavba:  Fakulta elektroniky a komunikačních technologií VUT v Brně 

Místo stavby: Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Směrovací číslo: 616 00 

Parcela číslo: 4767/416, 4767/478, 4779/14 

Katastrální území: Brno – Královo pole 

Základní údaje:  Velikost pozemku – 5635 m2 
   Zastavěná plocha – 3438 m2 
   Počet nadzemních podlaží – 6NP 
   Počet podzemních podlaží – 2PP 
   Charakter stavby – Univerzita 

Údaje o místě stavby: Sněhová oblast – II 
   Větrová oblast - I 

Technologický předpis řeší pažení stavební jámy novostavby objektu FEKT v areálu VUT v Brně na 

ulici Technická 10. Stavební pozemek přímo navazuje na veřejnou komunikaci. Objekt se skládá ze 

čtyř konstrukčních částí, které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do původního terénu. 

Hlavní část se skládá ze šesti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Část, ve které se nacházejí 

laboratoře, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část, ve které je umístěn hlavní vchod má dvě 

podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní parkoviště je posunuto o polovinu konstrukční výšky a 

je navrženo jako pětipodlažní. Nosný konstrukční systém tvoří monolitický železobetonový skelet, 

doplněný suterénními, podzemními a zavětrovacími stěnami. Vyzdívky obvodového pláště skeletu 

jsou provedeny z tvárnic typu Therm. Jako vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy vyzdívané stěny 

z lehkého betonu a sádrokartonové příčky. Obvodový plášť budovy tvoří zavěšené fasády. Zastření 

objektu je řešeno zčásti jednoplášťovými nevětranými střechami a zčásti tzv. zelenými střechami. 

1.2. O procesu (činnosti) 

Předmětem této části dokumentace je provádění podzemních tzv. milánských stěn. Podzemní 

stěny se v dnešní době uplatňují zejména při zajišťování stěn stavebních jam během rozsáhlých 

zemních pracích. Milánské stěny jsou vhodným a ekonomickým řešením pro novostavby s jedním 

nebo více podzemními podlažími, neboť díky využití moderních materiálů mohou plnit více funkcí. 
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Během zemních prací paží stavební jámu, zabraňují nežádoucímu přítoku vody do jámy a ve výsledku 

se stávají nosnými obvodovými stěnami suterénu, přičemž vodotěsnost stěn je obrovskou výhodou. 

Milánské stěny jsou tvořené průběžnou rýhou tloušťky 400 až 1000 mm a hloubkou do 40 m. Jejich 

stavba je plně mechanizovaná. Používají se drapákové soupravy nebo hydrofrézy, které z úrovně 

terénu postupně hloubí rýhu paženou pažicí suspenzí. Do rýhy jsou osazeny armokoše a následně se 

rýha zabetonuje. Při větších hloubkách jam se podzemní stěny musí kotvit. Schematické znázornění 

postupu práce při realizaci podzemní stěny je znázorněno na obr. 1. 

 

 Obr. 1: Schéma provádění podzemní stěny [5] 

Objekt je osazen do svažitého terénu. Na straně zářezu je po obvodě stavební jámy navržena 

železobetonová podzemní stěna tl. 600mm, která bude zhotovena z vodostavebného betonu a se 

zajištěním vodotěsnosti pracovních spár. Stabilita stěny je zajištěna předpjatými pramencovými 

kotvami. 

2. Materiál, doprava a skladování 

2.1. Materiál 

Dodavatel: Beton: STAPPA mix s.r.o. 
   Heršpická 11 
   639 00 Brno 

  Pažicí suspenze, cementová suspenze a kotvy: TOPGEO Brno s.r.o. 
Olomoucká 75 

        627 00 Brno 

  Ocel: FeroStal a.s. 
   Zaoralova 15 
   628 00 Brno 
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  Dřevo: MÍK s.r.o. 
   Bohunická cesta 7 
   664 48 Brno 
 

2.1.1. Hlavní materiál 

Beton pro vodicí zídky:  

- Třída C12/15 XC0 dle ČSN EN 206-1 

Název Celkem [m
3
] Celkem vč. Ztrát 3% [m

3
] 

Beton C12/15 72,00 74,16 

 

Beton pro podzemní stěny: 

- Třída C25/30 XC2, Dmax < 20mm, konzistence S4 dle ČSN EN 206-1 

- Max. průsak 50mm dle ČSN EN 12390-8  

Název Celkem [m
3
] Celkem vč. Ztrát 3% [m

3
] 

Beton C25/30 1090,00 1122,70 

 

Jílová pažicí suspenze: 

- Receptura dle dodavatele Speciálního zakládání staveb 

Název Celkem [m
3
] Celkem vč. Ztrát 30% [m

3
] 

Jílová pažicí suspenze 1216,00 1580,00 

 

Cementová suspenze: 

- Složení c:v = 2,5:1 (CEM II/A-S) 

- Požadovaná pevnost směsi po 28 dnech je 25MPa 

- Předpokládaná spotřeba 20l/bm vrtu 

Název Množství [ks] Celkem [m] 
Celkem suspenze 

[l] 

Celkem vč. Ztrát 

30% [l] 

Vrty do zeminy za 
podzemní stěnou 

(profil 180mm, 
délka 9,5-14m) 

69  816 16320 21216 

 

Kotvy: 

Podzemní stěny budou kotveny do zeminy prostřednictvím trvalých pramencových kotev. 

Bude využito kotev se dvěma, třemi a čtyřmi ocelovými pramenci typu Ø15,7/1770.  
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Název Délka celkem [m] Počet pramenců Množství [ks] 

2PKT 10,0/5,0 10,0 2 3 

2PKT 10,5/5,0 10,5 2 4 

2PKT 11,0/5,5 11,0 2 6 

2PKT 9,5/4,5 9,5 2 5 

3PKT 12,0/6,5 12,0 3 20 

3PKT 11,0/5,5 11,0 3 5 

3PKT 11,5/6,0 11,5 3 8 

4PKT 14,0/6,5 14,0 4 4 

4PKT 14,0/8,0 14,0 4 3 

4PKT 12,5/7,0 12,5 4 3 

4PKT 13,5/8,0 13,5 4 8 

 

Ocel: 

Název Celkem [t] 

výztuž podzemní stěny z betonářské oceli B500A 55,30 

 

2.1.2. Doplňkový materiál 

Pro vybudování vodicích zídek bude sestaveno tradiční bednění ze smrkového dřeva třídy S7. 

Zídky budou vyztuženy kari sítí Kari KH 30. K udávané hmotnost kari sítě je připočítáno 30% 

na prostřih a přesahy.  

Název prvku Rozměry [mm] Množství 

Prkno 25 x 200 x 3000 630 ks 

Fošna 50 x 100 x 1000 450 ks 

Hranol 80 x 80 x 4000 54 ks 

Hřebík stavební 53/3,1 15 kg 

Hřebík stavební 100/3,1 17 kg 

Kari KH 30 6/100 x 6/100 2,08 t 

 
Ostatní doplňkový materiál pro realizaci podzemních stěn. 

Název prvku Rozměry [mm] Množství 

Desky Heraklith C 50 x 200 x 2000 125 ks 

Plastová trubka Ø 60, délka 1200 50 ks 

Kanalizační trubka PVC-U Ø 100 200 m 

Distanční bet. kolečko  Ø 140 1560 ks 

Koutové pažnice 600 x 300 x 5000 6 ks 

 

Veškerý materiál použitý během etapy je uveden v příloze D - Výkaz výměr. 
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2.2. Doprava 

2.2.1. Primární 

Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem z betonárky dodavatele vzdálené 

cca 7,5 km od staveniště. Dojezdová doba činí zhruba 15 minut. 

Betonářská výztuž a kotvy se dopraví na návěsu taženým tahačem, a to ve svazcích, 

které je nutno podložit dřevěnými hranoly a zajistit do stabilní polohy pomocí upínacích pásů 

s ráčnou. Maximální délka ocelových prutů je 9 m a maximální délka kotev je 14 m. 

Doplňkový materiál bude dopraven tahačem s návěsem. Drobný doplňkový materiál 

bude během přepravy uložen v přepravních boxech o rozměrech 1200 x 800 x 800 mm.  

Specifikace jednotlivých strojů je uvedena v příloze J – Katalog strojů. Během dopravy 

nesmí dojít k poškození materiálu. Převzetí každé dodávky bude zaznamenáno do stavebního 

deníku. Předávací protokoly je nutno archivovat. 

2.2.2. Sekundární 

Manipulace s jednotlivými prvky v rámci staveniště bude prováděna autojeřábem MAN 

AD 30. Úvazy lan mohou provádět pouze vazači s platným vazačským průkazem. Pro kontrolu 

správnosti uvázání je třeba každý prvek nejprve zkušebně nadzdvihnout cca 30 cm a ujistit se, 

že nemůže dojít k jeho uvolnění z úvazu. U prvků lehčích jak 100kg je dovolena ruční 

manipulace. Betonová směs bude na místo uložení dopravena sypákovými rourami. 

Vyrobená pažicí suspenze se z míchacího centra k vrtům přivede potrubím vedeným nad 

zemí. 

2.3. Skladování 

Dodaný materiál bude skladován na skládce materiálu, jejíž povrchy musí být zpevněný, 

rovný a odvodněný. Povrch skládek budou tvořit betonové silniční panely. Ocelové pruty je nutné 

uložit na dřevěné hranoly. Dovolený rozestup hranolů je maximálně 2m. Je zakázáno skladovat 

materiál v sekcích vyšších jak 2m. Vše na skládce musí být viditelně označeno štítkem dle 

projektové dokumentace. Drobný materiál bude skladován v uzamykatelných skladových 

kontejnerech. Bližší specifikace jednotlivých skládek je uvedena v příloze B – Technická zpráva 

zařízení staveniště, jejich umístění pak v příloze B1 – Výkres zařízení staveniště. 

3. Převzetí a připravenost pracoviště 

O předání pracoviště hlavním dodavatelem zhotoviteli pažících konstrukcí a speciálního zakládání 

bude sepsán zápis do stavebního deníku. Hlavní dodavatel je povinen předat pracoviště uklizené, 

připravené, s vyznačenými stávajícími sítěmi a oproštěné nároků třetích osob. Staveniště musí při 

předávání splňovat požadavky na zařízení staveniště specifikované v příloze B – Technická zpráva 

zařízení staveniště. 
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4. Pracovní podmínky 

Na staveniště je přístup z přilehlé veřejné komunikace Technická hlavní branou šířky 7m. Další 

přístup je umožněn z parkoviště stávajícího areálu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI), a to 

brankou šířky 1,2 m. Hranice staveniště vytyčuje ocelový neprůhledný plot výšky 2 m. Dále je nutné 

vytvořit zpevněné plochy ze zhutněného recyklátu tl. cca 150 mm určené pro pohyb stavebních strojů 

speciálního zakládání staveb. Únosnost zeminy pod takto zpevněnými plochami musí být minimálně 

45 MPa.  

Přívod vody pro provozní a hygienické účely bude zajištěn dočasnou vodovodní přípojkou 

opatřenou vodoměrem. Přípojka bude napojena na stávající síť areálu FSI. Dočasná přípojka 

elektrické energie bude napojena taktéž na stávající síť areálu FSI a bude opatřena elektroměrem. 

Pro tuto etapu bude na staveništi vybudováno míchací centrum, sloužící primárně pro přípravu 

pažicí suspenze. Voda bude k míchacímu centru přivedena staveništním rozvodem vody. Elektřina 

bude odebírána z přilehlého rozvaděče. 

Dle přílohy B – Technická zpráva zařízení staveniště bude staveniště vybaveno čtyřmi mobilními 

obytnými kontejnery AB 6/3. Jeden bude zařízen jako kancelář stavbyvedoucího, jeden jako kuchyňka 

a ostatní budou plnit funkci šaten. Dále bude na staveništi umístěna jedna sanitární buňka SAN – 600, 

která pracovníkům poskytne hygienické zázemí. 

Betonáž smí probíhat pouze za příznivého počasí. Rychlost větru nesmí překročit 4,5 m/s. Pokud 

teplota okolního vzduchu klesne pod 5 °C nebo naopak vzroste nad 30 °C, je nutné přijmout zvláštní 

opatření. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C. Zajištění dostatečné teploty při tuhnutí a tvrdnutí 

betonu se provede buď zakrytím konstrukce (geotextílie, rohože nebo desky) nebo elektroohřevem. 

V letním období nesmí teplota betonu překročit 30°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 40%. Aby 

teplota betonu nepřekročila 30°C, konstrukce musí být zakryta vrstvou drceného ledu. 

Všichni pracovníci musí před zahájením prací projít instruktáží a musí být poučeni o bezpečnosti 

práce. Pracovníci musí odpovídat požadavkům uvedeným v příloze G – KZP – Podzemní stěna, bod 

pracovní četa. Bezpečnost práce je nutno dodržovat dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále dle Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Provoz stavebních strojů a používání nářadí se bude 

řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb.   

5. Personální obsazení 

Stavbyvedoucí přidělí pracovníky do pracovní čety a určí jejího vedoucího. Vedoucí pracovní čety 

je zodpovědný za kvalitu provedené práce. Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními 

pokyny. Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s obsahem technologického 

předpisu, s kontrolním a zkušebním plánem, plánem rizik a BOZP zprávou. Za dodržování zmíněných 

požadavků a předpisů je zodpovědný stavbyvedoucí a vedoucí čety. 
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Pracovní četa se bude skládat z následujících pracovníků: 

- Vedoucí čety   1x 

- Vrtmistr   1x 

- Strojník autodomíchávače 4x 

- Strojník pásového rypadla  1x 

- Řidič nákladního automobilu  1x 

- Strojník drapákové soupravy  1x 

- Strojník autojeřábu   1x 

- Strojník vrtací soupravy   1x 

- Strojník rypadlo-nakladače  1x 

- Pracovník betonáže  4x 

- Pomocný stavební dělník 5x 

- Geodet    1x 

Vedoucí čety :  Organizuje pracovní četu. Je zodpovědný za kvalitu provedené práce, která musí 

odpovídat projektové dokumentaci. Dohlíží na bezpečnost práce. 

Vrtmistr: Je pověřená osoba s osvědčením o provádění podzemních stěn. Řídí práce při 

realizaci podzemních stěn.  

Strojník autodomíchávače: Je zodpovědný za provoz a údržbu autodomíchávače. Vlastní 

příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti.  

Strojník pásového rypdla: Je zodpovědný za provoz a údržbu pásového rypadla. Vlastní 

příslušní strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 

Řidič nákladního automobilu: Je zodpovědný za provoz a údržbu nákladního automobilu. Vlastní 

profesní osvědčení a řidičský průkaz skupiny C. 

Strojník drapákové soupravy: Je zodpovědný za provoz a údržbu drapákové soupravy. Vlastní 

příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 

Strojník autojeřábu: Je zodpovědný za provoz a údržbu autojeřábu. Vlastní jeřábnický 

průkaz, vazačský průkaz a řidičský průkaz skupiny C. 

Strojník vrtací soupravy: Je zodpovědný za provoz a údržbu vrtací soupravy. Vlastní příslušný 

strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 

Strojník rýpadlo-nakladače: Je zodpovědný za provoz a údržbu rýpadlo-nakladače. Vlastní 

příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 

Pracovník betonáže: Má na starosti výrobu armování, provádí betonáž vodicích zídek a 

podzemní stěny a provádí povrchové úpravy podzemní stěny 

stříkaným betonem. Vlastní svářečský a vazačský průkaz. 
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Pomocný stavební dělník: Má na starosti výrobu bednění vodicích zídek, pomáhá při manipulaci 

s materiálem a při realizaci pramencových kotev. Je zaškolený na 

provádění této činnosti. 

Geodet: Provádí geodetické práce. Má oprávnění k provádění této činnosti. 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1. Velké stroje 

- Dozer Liebherr PR 744 Litronic 

- Pásové rypadlo JCB JS 360 

- Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 

- Drapáková souprava Liebherr HS 855 HD Litronic 

- Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C 

- Tažná souprava – tahač MAN TGA 8x4 + návěs Nooteboom Eurolowbed Euro 99-24 ID 

- Autojeřáb MAN AD 30 

- Vrtací souprava Mustang 13-F1 

- Rypadlo-nakladač  JCB 4CX ECO 

- Tahač s návěsem Renault Premium 400 

- Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO Suprema 

 

6.2. Malé stroje 

- Totální stanice TOPCON QS5A 

- Veškerá zaměření potřebná během etapy 

- Ruční fréza na beton FLEX HF 150 

- Zabroušení povrchu podzemních stěn 

- Ohýbačka a střihačka ocelových prutů UNICA OS 20 

- Ohýbání a stříhání betonářské výztuže během výroby armokošů 

- Kotoučová pila NAREX EPK 16 D 

- Řezání dřeva při výrobě bednění 

- Svařovací poloautomat KIT 309 Processor 

- Svaření betonářské výztuže při výrobě armokošů 

- Ponorný vibrátor Perles CMP 

- Hutnění betonové směsi při výrobě vodicích zídek 

- Vibrační deska Lumag RP 160 HPC 

- Hutnění recyklátu při vytváření pracovní plošiny 

- Napínací zařízení Lis CC 1500  

- Napínání pramencových kotev 
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6.3. Ruční nářadí 

- kladivo, vodováha, kleště, olovnice, ruční pila, provázek, svinovací metr, měřičské pásmo, 

signalizační spreje, krumpáč, lopata, žebřík, nůžky na betonářskou ocel, nivelační přístroj 

6.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

- Respirátor 

- Svářečská kukla 

- Rukavice 

- Přilba 

- Reflexní vesta  

- Pracovní brýle 

- Pracovní oděv a obuv 

7. Pracovní postup 

A) Výkop rýhy pro zhotovení vodicích zídek 

 

Provede se vytyčení polohy vodicích zídek, obrys zídek bude vyznačen signalizačními 

spreji na zem. Vytyčení provede geodet. Následně se pomocí rýpadlo-nakladače vytvoří rýha 

šířky 1100 mm pro zhotovení vodicích zídek. Hloubka rýhy se mění dle svahování terénu. 

Horní hrana vodicích zídek je navržena ve čtyřech výškových úrovních (+1,400 m, +0,700 m, 

+0,600 m, +0,000 m). Půdorys vodicích zídek je uveden v příloze E1 Půdorys vodicích zídek. 

 

B) Zhotovení bednění vodicích zídek 

Geodet provede vytyčení polohy bednění vodicích zídek. Poloha bude vyznačena 

signalizačními spreji na dno rýhy. Následně se provede zhotovení tradičního bednění pro 

vodicí zídky. To bude vyrobeno přímo na staveništi ze smrkového dřeva a bude sloužit jako 

jednostranné bednění. Bednění musí být vyrobeno tak, aby po odbednění byla světlá 

vzdálenost vodicích zídek 700 mm. Aby bylo zamezeno vybočení bednění ze svislé roviny při 

betonáži, je nutné stěny bednění vzájemně zajistit do stabilní polohy rozpěrami z dřevěných 

hranolů. Do hotového bednění se upevní výztuž vodicích zídek, jež je tvořena kari sítí 6/100 x 

6/100 mm. Kari síť bude do stabilní polohy zajištěna prostřednictvím pomocných hřebů R12 

délky 200 mm zatlučených do svahu. 

 

C) Betonáž vodicích zídek 

Beton vodicích zídek se do bednění uloží prostřednictvím betonovací roury 

autodomíchávače. V místě ukládání betonové směsi bude na bednění volně položen 

provizorní trojhran ze dřeva. Na něj bude sypána směs. Trojhran musí rozdělovat betonovou 

směs do bednění a zamezit vtékání betonu do prostoru mezi bedněním. Při ukládání 

betonové směsi nesmí dojít k posunutí kari sítě. Beton bude hutněn ponorným vibrátorem 

jednotlivými vpichy vzdálenými cca 1 m od sebe pokaždé, když hladina betonu v bednění 
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stoupne o 0,4 m. Ponorný vibrátor se během hutnění nesmí dotýkat výztuže. Jeho ponoření 

musí být co nejrychlejší a vytažení co nejpomalejší. Hloubení rýhy podzemních stěn může 

začít nejdříve po 14 dnech od zhotovení vodicích zídek. 

D) Zpevnění pracovní plochy 

Zemní pláň v pruhu šíře cca 6,5 m podél milánské stěny se zpevní navezením vrstvy 

recyklátu tl. cca 150 mm, která bude následně zhutněna vibračními deskami a pojezdem 

rýpadlo-nakladače na požadovanou pevnost. Minimální únosnost zeminy pro pojezd 

stavebních strojů při realizaci podzemní stěny je 70 kPa. 

E) Hloubení rýhy podzemní stěny 

 

Podzemní stěna bude realizována tzv. po lamelách, které se budou hloubit trojzáběrově 

(dvě primární a jedna sekundární, jež odstraní hrázku vytvořenou dvěma jednozáběrovými 

lamelami). Vodicí zídky se na šířku lamely zahradí dřevěnými deskami, v ostatních místech se 

zasypou zeminou. Zahrazený úsek se napustí pažicí suspenzí a zahájí se těžba drapákovou 

soupravou. Tloušťka drapáku se rovná tloušťce podzemní stěny, tj. 600 mm. Vytěžená zemina 

je nakládána na nákladní automobil a odvážena na skládku zeminy. Po celou dobu těžby je 

nutné udržovat konstantní hladinu pažicí suspenze. Ta je do rýhy přiváděna z míchacího 

centra potrubím vedeným nad zemí. V případě náhlého poklesu hladiny pažicí suspenze (pod 

spodní hranu vodicích zídek) musí být těžba zastavena a suspenze neprodleně doplněna. Po 

celou dobu těžby je třeba zamezit kroucení drapáku. Hloubka rýhy se kontroluje olovnicí. Po 

vyhloubení příslušné lamely se rýha vyčistí od napadané zeminy a zkontroluje se kvalita pažicí 

suspenze. Do vrtu se osadí koutové pažnice s navlečenými water-stopy. Koutové pažnice 

slouží k vytvoření vodotěsných spár mezi jednotlivými lamelami. Veškeré kontroly, které je 

nutné provádět během realizace podzemní stěny, jsou uvedené v příloze G – KZP – Podzemní 

stěna. 

 

F) Osazení armokošů 

 

Do rýhy budou armokoše uloženy pomocí autojeřábu. Armokoše musí být zavěšeny na 

vodicí zídky. Prut betonářské výztuže R20 se provlíkne oky určenými pro zavěšení armokoše. 

Uložení prutů na zídkách musí být 100 mm na každé straně (viz obr.2). Světlá vzdálenost mezi 

čely armokoše a koutovými pažnicemi musí být nejméně 100 mm. Armokoše jsou opatřeny 

betonovými distančními kolečky pro zajištění dostatečného krytí výztuže. Označení 

jednotlivých armokošů a jejich umístění je uvedeno v příloze E2 - Půdorys podzemní stěny. 
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 Obr.2: Zavěšení armokoše na vodicí zídky [6] 

G) Betonáž podzemní stěny 

 

Maximálně dvě hodiny po přečištění musí být zahájena betonáž. Betonuje se pomocí 

dvou sypákových rour s vodotěsnými spoji zakončených ocelovou násypkou. Jejich rozmístění 

v lamele musí po celou dobu betonáže zajišťovat rovnoměrný přísun betonové směsi do rýhy. 

Vzdálenost, do které musí beton dotéct, nesmí být větší jak 3m. Sypákové roury jsou nejprve 

spuštěny na dno rýhy a poté povytaženy o 0,1 m. Betonuje se pod hladinu pažicí suspenze. 

Jakékoliv hutnění betonu v průběhu betonáže je zakázáno. Po zahájení betonáže musí být 

sypákové roury po celou dobu ponořeny do čerstvého betonu. Zpočátku 6 m pod hladinou 

čerstvého betonu, poté jsou roury povytaženy a jejich délka zkráceny. Roury však zůstávájí 

stále ponořeny do betonu alespoň 3 m. V průběhu betonáže se kontroluje plynulost stoupání 

hladiny betonu v betonované lamele olovnicí. Rychlost stoupání hladiny betonu musí být 

konstantní a nesmí klesnout pod 3m/hod. Betonová směs vytlačuje pažicí suspenzi, která je 

postupně odčerpávána. Odčerpaná suspenze se přečišťuje a skladuje pro budoucí použití na 

ostatních lamelách (pažicí suspenze, která přišla při zahájení betonáže do styku s betonem, 

se likviduje). Hlava podzemní stěny se přebetonuje, aby bylo dosaženo stejné kvality betonu 

po celé výšce lamely. 

  

H) Vytažení koutových pažnic 

 

Po 1 hodině od dokončení betonáže se vytáhnou koutové pažnice pomocí autojeřábu 

pomalým a plynulým pohybem směrem nahoru. Při vytahování koutových pažnic musí být 

water-stopy svléknuty z pažnic. Polovina water-stopu musí zůstat zabetonována v prováděné 

lamele. Druhá polovina je zabetonována do navazující lamely v další etapě realizace 

podzemní stěny. Tím se vytvoří vodotěsné spoje mezi jednotlivými lamelami. Přebývající 

beton v hlavě stěny se odstraní ještě před zatvrdnutím na úroveň čistého betonu. 

   

I) Zemní práce – 1. etapa 

 

Po uplynutí 28 dní (technologickou přestávku je možné zkrátit upravením receptury 

betonu) od uložení betonu do rýhy podzemní stěny je možné zahájit hloubení stavební jámy. 

Provede se odtěžení zeminy (včetně odstranění vodicích zídek zasahujících do prostoru 
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stavební jámy) na pracovní plošinu provádění zemních kotev a úroveň provádění 1. řady 

hřebíků hřebíkované stěny podle přílohy V5 – Schéma pojezdu rypadla 1. etapa. Zemina bude 

odtěžena pásovým rypadlem a rypadlo-nakladačem bude naložena na nákladní automobil a 

následně odvezena na skládku zeminy. 

 

J) Zemní kotvy - vrtání 

 

Geodet provede zaměření závrtných bodů, které budou následně na podzemní stěně 

vyznačeny a označeny dle projektové dokumentace signalizačním sprejem. Z úrovně pracovní 

plošiny pro vrtání kotev se zahájí vrtání pomocí vrtací soupravy. Všechny vrty budou průměru 

180 mm a budou vedeny pod úhlem 30° od vodorovné. Označení jednotlivých vrtů, jejich 

délku a umístění uvádí projektová dokumentace. Vrtání proběhne způsobem zvaným rotační 

vrtání na plnou čelbu s výplachem. Použijí se listová dláta. Vrt bude vyplachován 

jílocementovým výplachem. Při vrtání je třeba zaručit následující tolerance. Odchylka od 

projektem stanovené polohy závrtného bodu je max. 75 mm. Sklon závrtu se nesmí odchýlit 

od předepsané osy vrtu více než o 2°. 

 

K) Zemní kotvy – osazení kotev 

Ihned po dokončení a vyčištění vrtu se jílocementový výplach nahradí cementovou 

zálivkou a osadí se kotvy. Kotvy budou do vrtu uloženy ručně. Kotva prochází kotvenou 

konstrukcí prostřednictvím ocelové průchodky. Průchodka je ukončena ocelovou roznášecí 

deskou tl. 30 mm o rozměrech 290/290 mm. Plnění kořenové části se provádí pomocí kotlíků 

na stlačený vzduch. Plnění je ukončeno, vytéká-li cementová suspenze z odvzdušňovací 

hadičky. 

L) Zemní kotvy – předepínání 

 

Po 10 dnech od dokončení injektáže kořene se sestaví hlava kotev a provede se 

předepínání kotev pomocí napínacího zařízení se siloměry. Pramencové kotvy se musí 

napínat jako jeden celek na požadovanou kotevní sílu stanovenou statickým výpočtem. 

Napínání kotev se musí po celou dobu monitorovat a získané údaje zapisovat do protokolu o 

napínání kotev. 

 

M) Zemní práce – 2. etapa 

 

Podle přílohy V6 – Schéma pojezdu rypadla 2. etapa bude odtěžena zemina na úroveň dna 

stavební jámy. Odtěžená zemina bude přepravena nákladními automobily na skládku zeminy. 

V podzemní stěně budou vybourány kapsy pro navázání ŽB desky dle projektové 

dokumentace. Dále se odbourají části lamel směřující do stavební jámy a konzoly sousedící se 

stávajícím objektem. Bourací práce na podzemní stěně budou provedeny rypadlo-

nakladačem za použití hydraulického bouracího kladiva. Odbouraný beton bude naložen na 

nákladní automobil a odvezen na recyklaci. V případě, že se v konstrukci podzemní stěny 

vyskytnou po odtěžení zeminy kaverny, budou tyto otvory zaplněny stříkaným betonem. 
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8. Jakost a kontrola kvality 

8.1. Vodicí zídky 

- Vstupní kontroly 
- přejímka pracoviště, pracovní četa, kontrola materiálu-dřevo, kontrola materiálu-

ocel, vytýčení, zemní práce, stroje a nástroje, podmínky pro betonáž   

- Mezioperační kontroly 
- bednění, armatura, kontrola materiálu-beton, betonáž, hutnění, ošetřování 

- Výstupní kontroly 

- geometrie vodicích zídek, pevnost betonu 

8.2. Podzemní stěna 

- Vstupní kontroly 

- přejímka pracoviště, pracovní četa, stroje a nářadí, míchací centrum, kontrola 

materiálu-ocel, kontrola materiálu-bentonit, kontrola materiálu-koutové pažnice 

s water-stopy, vytýčení, podmínky pro betonáž 

- Mezioperační kontroly 

- bentonitová suspenze, poloha lamely, nástroje, úroveň suspenze, geologický profil, 

hloubka rýhy, svislost a kroucení, čištění po těžbě, osazení koutových pažnic, 

kontrola materiálu-armokoše, osazení armokošů, kontrola materiálu-beton, 

hloubka ponoření sypákových rour, doba ukládky, vzestup betonu během 

betonáže, množství betonu 

- Výstupní kontrola 

- kontrola provedení podzemní stěny 

8.3. Pramencové kotvy 

- Vstupní kontroly 

- pracovní četa, kontrola materiálu-pramencové kotvy, kontrola materiálu-bentonit, 

kontrola materiálu-cement, stroje a nástroje, vytýčení 

- Mezioperační kontroly 

- kontrola vrtu, geologický profil, osazení kotev, injektáž, napínání 

- Výstupní kontrola 

- zatěžovací zkoušky 

Požadavky na jakost a kvalitu při provádění podzemní stěny jsou blíže specifikovány v příloze G – 

KZP – Podzemní stěna. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve 

smyslu platných předpisů. Zodpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů a používání 
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ochranných pomůcek má vedoucí čety a stavbyvedoucí. Všichni pracovníci budou předem proškoleni 

o bezpečnosti práce a prevenci rizik. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou blíže 

specifikovány v příloze I – BOZP. 

Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

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

- ČSN ISO 8456 – Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní předpisy. 

- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady 

- ČSN EN 474-1+A1 –Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 

- ČSN EN 474-2+A1 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 2: Požadavky pro dozery 

- ČSN EN 474-4+A2 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-

nakladače 

- ČSN EN 791+A1 – Vrtné soupravy – Bezpečnost 

- ČSN EN 12001+A1 – Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – 

Bezpečnostní požadavky 

- ČSN 05 0601 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka 

- ČSN 05 0630 – Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zvaranie kovov 

 

10. Ekologie a ochrana životního prostředí 

Během stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Vznikající odpady 

budou třízeny dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Na staveništi budou 

umístěny tři kontejnery o objemu 10m3 a nosnosti 12t. Budou sloužit pro ukládání a odvoz odpadů 

vzniklých během výstavby. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci musí projet mycí 

rampou, kde budou zbaveny nečistot na podvozcích a kolech. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré 

stavební práce budou probíhat v souladu s platnou legislativou. A to zejména: 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 
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- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Vzniklé odpady: 

- 17 01 01 – Beton 

- 17 04 05 – Železo a ocel 

- 17 01 03 – Plasty 

- 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady 

- 20 03 01 – Směsný komunální odpad 
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1. Obecné informace 

1.1. O stavbě 

Investor: Vysoké učení technické v Brně 
  Antonínská 548/1 
  601 90 Brno 

Projektant: Homestyle Projects Ltd. 
  75 Western Road 
  London W5 5DT 

Stavba:  Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 

Místo stavby: Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Směrovací číslo: 616 00 

Parcela číslo: 4767/416, 4767/478, 4779/14 

Katastrální území: Brno – Královo pole 

Základní údaje:  Velikost pozemku – 5635 m2 
   Zastavěná plocha – 3438 m2 
   Počet nadzemních podlaží – 6NP 
   Počet podzemních podlaží – 2PP 
   Charakter stavby – Univerzita 

Údaje o místě stavby: Sněhová oblast – II 
   Větrová oblast - I 

Technologický předpis řeší pažení stavební jámy novostavby objektu FEKT v areálu VUT v Brně na 

ulici Technická 10. Stavební pozemek přímo navazuje na veřejnou komunikaci. Objekt se skládá ze 

čtyř konstrukčních částí, které se liší půdorysným tvarem i hloubkou osazení do původního terénu. 

Hlavní část se skládá ze šesti nadzemních a dvou podzemních podlaží. Část, ve které se nacházejí 

laboratoře, má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Část, ve které je umístěn hlavní vchod má dvě 

podzemní a dvě nadzemní podlaží. Podzemní parkoviště je posunuto o polovinu konstrukční výšky a 

je navrženo jako pětipodlažní. Nosný konstrukční systém tvoří monolitický železobetonový skelet, 

doplněný suterénními, podzemními a zavětrovacími stěnami. Vyzdívky obvodového pláště skeletu 

jsou provedeny z tvárnic typu Therm. Jako vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy vyzdívané stěny 

z lehkého betonu a sádrokartonové příčky. Obvodový plášť budovy tvoří zavěšené fasády. Zastření 

objektu je řešeno zčásti jednoplášťovými nevětranými střechami a zčásti tzv. zelenými střechami. 

1.2. O procesu (činnosti) 

Předmětem této části dokumentace je provádění hřebíkování. Hřebíkování základové půdy je 

metodou zlepšení jejích vlastností, zvláště pak smykové pevnosti pomocí kombinace jejího vyztužení 

a vytvoření odolného pokrytí povrchu svahu za účelem vytvoření tížné kompaktní zdi, která vytvoří 

stabilní svah výkopu. Postup provádění hřebílkování je schematicky znázorněn na obrázku 1. 
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 Mimo podzemní stěny je na zajištění výkopů stavební jámy pro založení stavby navrženo 

hřebílkování. Úrovně pracovních plošin pro vrtání hřebíků budou zpravidla 0,5 m pod úrovní vrtání. 

Výztuž hřebíků bude z oceli R, průměru 20 mm. Výztuž bude na konci vystupujícím ze svahu 

zakončena hákem a závlačí. Ocelové pruty vkládané do vrtu budou opatřeny distančními kolečky, 

která umožní centrování prutu ve vrtu. Stříkaný beton bude v tloušťce 100 mm (beton C20/25 XC1) a 

bude vyztužený jednou vrstvou síťoviny (KARI KH 30). Vzhledem k složitým základovým poměrům na 

staveništi bude hřebílkování probíhat ve třech etapách. Hřebíkované stěny budou kotveny ve dvou 

úrovních. 

 

Obr. 1: Schéma provádění hřebílkování [2] 

2. Materiál, doprava a skladování 

2.1. Materiál 

Dodavatel: Beton: STAPPA mix s.r.o. 
    Heršpická 11 
    639 00 Brno 

   Cementová zálivka: TOPGEO Brno s.r.o. 
Olomoucká 75 

      627 00 Brno 
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   Ocel: FeroStal a.s. 
    Zaoralova 15 
    628 00 Brno 

   

2.1.1. Hlavní materiál 

Beton: 

- Třída C20/25 XC1, Dmax < 12mm, konzistence S4 dle ČSN EN 206-1  

Název Celkem [m
3
] Celkem vč. ztrát 15% [m

3
] 

Beton C20/25 51,4 59,11 

 

Cementová suspenze: 

- složení cement : voda = 2,5:1 (CEM II/A-S) 

- požadovaná pevnost suspenze po 28 dnech je 25 MPa 

- předpokládaná spotřeba 12l/bm vrtu 

Název Množství [ks] Celkem [m] 
Celkem suspenze 

[l] 

Celkem vč. Ztrát 

30% [l] 

Vrty do zeminy za 
hřebíkovanou 

stěnou 
(profil 100mm, 
délka 4,2-5,7m) 

153  735,10 8822 11469 

 

Ocel: 

- Betonářská ocel B500A 

název 
počet 

[ks] 

délka 

[mm] 

hmotnost 

[t] 

Hřebíky ØR20 153 viz následující tabulka 1,82 

Závlač ØR20 153 500 0,19 

Pomocný hřeb ØR12 525 200 0,10 

 

                celkem 2,11 

 

hřebíky 

číslo 
počet hřebíků 

[ks] 

profil hřebíků 

[mm] 

délka hřebíku 

[m] 

délka celkem 

[m] 

úroveň 

kotvení 

[m] 

1-14 14 R20 4,7 65,8 -1,950 

15-30 15 R20 3,7 55,5 -3,650 

31-69 39 R20 5,7 222,3 -5,000 
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70-71 2 R20 5,7 11,4 -5,400 

72-74 3 R20 5,7 17,1 -5,000 

75-76 2 R20 5,7 11,4 -5,400 

77-92 16 R20 5,7 91,2 -5,000 

93-154 62 R20 4,2 260,4 -6,900 

 

celkem 153 - - 735,1 - 

 

- Kari síť KARI KH 30 – 6/100 x 6/100 mm 

Název Hmotnost celkem [t] Množství [ks] 

KARI KH 30 3,04 115 

 

2.1.2. Doplňkový materiál 

Název prvku 
Rozměry 

[mm] 
Množství 

plastový centrátor Ø90 290 ks 

vázací drát Ø1,4 50 kg 

 
Veškerý materiál použitý během etapy je uveden v příloze D - Výkaz výměr. 

2.2. Doprava 

2.2.1. Primární 

Beton bude na stavbu dopraven autodomíchávačem z betonárky STAPPA mix s.r.o. 

vzdálené cca 7,5 km od staveniště. Dojezdová doba činí zhruba 15 minut. 

Betonářská výztuž se dopraví na návěsu taženým tahačem, a to ve svazcích, které je 

nutno podložit dřevěnými hranoly a zajistit do stabilní polohy pomocí upínacích pásů s 

ráčnou. Maximální délka ocelových prutů je 5,7 m. 

Doplňkový materiál bude dopraven tahačem s návěsem. Drobný doplňkový materiál 

bude během přepravy uložen v přepravních boxech o rozměrech 1200 x 800 x 800mm.  

Specifikace jednotlivých strojů je uvedena v příloze J –Katalog strojů. Během dopravy 

nesmí dojít k poškození materiálu. Převzetí každé dodávky bude zaznamenáno do stavebního 

deníku. Předávací protokoly je nutno archivovat. 

2.2.2. Sekundární 

Manipulace s jednotlivými prvky v rámci staveniště bude prováděna autojeřábem MAN 

AD 30. Úvazy lan mohou provádět pouze vazači s platným vazačským průkazem. Pro kontrolu 

správnosti uvázání je třeba každý prvek nejprve zkušebně nadzdvihnout cca 30 cm a ujistit se, 

že nemůže dojít k jeho uvolnění z úvazu. U prvků lehčích jak 100kg je dovolena ruční 

manipulace. 
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2.3. Skladování 

Dodaný materiál bude skladován na skládce materiálu, jejíž povrchy musí být zpevněný, 

rovný a odvodněný. Ocelové pruty a kari sítě je nutné uložit na dřevěné hranoly. Dovolený 

rozestup hranolů je maximálně 2m. Je zakázáno skladovat materiál v sekcích vyšších jak 2m. 

Veškerý materiál uložený na skládce musí být viditelně označen štítkem dle projektové 

dokumentace. Drobný materiál bude skladován ve skladových kontejnerech. Bližší specifikace 

jednotlivých skládek je uvedena v příloze B - Technická zpráva zařízení staveniště, jejich umístění 

pak v příloze B1 – Výkres zařízení staveniště. 

3. Převzetí a připravenost pracoviště 

O předání pracoviště hlavním dodavatelem zhotoviteli pažících konstrukcí a speciálního zakládání 

bude sepsán zápis do stavebního deníku. Hlavní dodavatel je povinen předat pracoviště uklizené, 

připravené, s vyznačenými stávajícími sítěmi a oproštěné nároků třetích osob. Staveniště musí při 

předávání splňovat požadavky na zařízení staveniště specifikované v příloze B – Technická zpráva 

zařízení staveniště. 

4. Pracovní podmínky 

Na staveniště je přístup z přilehlé veřejné komunikace Technická hlavní branou šířky 7 m. Další 

přístup je umožněn z parkoviště stávajícího areálu Fakulty strojního inženýrství (dále jen FSI), a to 

brankou šířky 1,2 m. Hranice staveniště vytyčuje ocelový neprůhledný plot výšky 2 m.  

Přívod vody pro provozní a hygienické účely bude zajištěn dočasnou vodovodní přípojkou 

opatřenou vodoměrem. Přípojka bude napojena na stávající síť areálu FSI. Dočasná přípojka 

elektrické energie bude napojena taktéž na stávající síť areálu FSI a bude opatřena elektroměrem.   

Dle přílohy B – Technická zpráva zařízení staveniště bude staveniště vybaveno čtyřmi mobilními 

obytnými kontejnery AB 6/3. Jeden bude zařízen jako kancelář stavbyvedoucího, jeden jako kuchyňka 

a ostatní budou plnit funkci šaten. Dále bude na staveništi umístěna jedna sanitární buňka SAN – 600, 

která pracovníkům poskytne hygienické zázemí. 

Zpracování stříkaného betonu při teplotě vzduchu a podkladu nižší než +5°C vyžaduje doplňující 

opatření. Doporučuje se ohřívání záměsové vody buď v betonárně, nebo ohřívání přídavné vody před 

tryskou. Další možností je zahřívání kameniva, případně celé směsi. Teplota betonové směsi nesmí 

klesnout pod +15°C. Za podmínek ohrožujících nepřerušovanou hydrataci cementu se musí stanovit 

speciální opatření. Za takových podmínek je nutné betonovou konstrukci chránit postřikem 

ošetřovacím prostředkem. 

Všichni pracovníci musí před zahájením prací projít instruktáží a musí být poučeni o bezpečnosti 

práce. Pracovníci musí odpovídat podmínkám uvedeným v příloze H – KZP – Hřebíkovaná stěna, bod 

pracovní četa. Bezpečnost práce je nutno dodržovat dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále dle Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 



 

73 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Provoz stavebních strojů a používání nářadí se bude 

řídit nařízením vlády č. 378/2001 Sb.   

5. Personální obsazení 

Stavbyvedoucí přidělí pracovníky do pracovní čety a určí jejího vedoucího. Vedoucí pracovní čety 

je zodpovědný za kvalitu provedené práce. Všichni pracovníci budou seznámeni s bezpečnostními 

pokyny. Před zahájením prací budou všichni pracovníci seznámeni s obsahem technologického 

předpisu, s kontrolním a zkušebním plánem, plánem rizik a BOZP zprávou. Za dodržování zmíněných 

požadavků a předpisů je zodpovědný stavbyvedoucí a vedoucí čety. 

Pracovní četa se bude skládat z následujících pracovníků: 

- Vedoucí čety   1x 

- Vrtmistr   1x 

- Strojník autodomíchávače 2x 

- Strojník pásového rypadla  1x 

- Řidič nákladního automobilu  1x 

- Strojník autojeřábu   1x 

- Strojník vrtací soupravy   1x 

- Strojník rypadlo-nakladače  1x 

- Pracovník betonáže  2x 

- Pomocný stavební dělník 2x 

- Geodet    1x 

Vedoucí čety :  Organizuje pracovní četu. Je zodpovědný za kvalitu provedené práce, která musí 

odpovídat projektové dokumentaci. Dohlíží na bezpečnost práce. 

Vrtmistr: Je pověřená osoba s osvědčením o provádění hřebíkování. Řídí práce při realizaci 

hřebílkovaných stěn.  

Strojník autodomíchávače: Je zodpovědný za provoz a údržbu autodomíchávače. Vlastní 

příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti.  

Strojník pásového rypadla: Je zodpovědný za provoz a údržbu pásového rypadla. Vlastní 

příslušní strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 

Řidič nákladního automobilu: Je zodpovědný za provoz a údržbu nákladního automobilu. Vlastní 

profesní osvědčení a řidičský průkaz skupiny C. 

Strojník autojeřábu: Je zodpovědný za provoz a údržbu autojeřábu. Vlastní jeřábnický 

průkaz, vazačský průkaz a řidičský průkaz skupiny C. 

Strojník vrtací soupravy: Je zodpovědný za provoz a údržbu vrtací soupravy. Vlastní příslušný 

strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 
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Strojník rýpadlo-nakladače: Je zodpovědný za provoz a údržbu rýpadlo-nakladače. Vlastní 

příslušný strojnický průkaz opravňující k provádění této činnosti. 

Pracovník betonáže: Má na starosti výrobu armování, provádí betonáž hřebíkovaných 

stěn stříkaným betonem. Vlastní svářečský a vazačský průkaz. 

Pomocný stavební dělník: Pomáhá při manipulaci s materiálem a při realizaci hřebílkovaných 

stěn. Je zaškolený na provádění této činnosti. 

Geodet: Provádí geodetické práce. Má oprávnění k provádění této činnosti. 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

6.1. Velké stroje 

- Dozer Liebherr PR 744 Litronic 

- Pásové rypadlo JCB JS 360 

- Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 

- Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C 

- Autojeřáb MAN AD 30 

- Vrtací souprava Mustang 13-F1 

- Rypadlo-nakladač  JCB 4CX ECO 

- Tahač s návěsem Renault Premium 400 

- Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO Suprema 

- Kompaktní pásové rypadlo JCB 8040 

6.2. Malé stroje 

- Totální stanice TOPCON QS5A 

- Veškerá zaměření potřebná během etapy 

- Ohýbačka a střihačka ocelových prutů UNICA OS 20 

- Ohýbání a stříhání betonářské výztuže během výroby hřebíků 

6.3. Ruční nářadí 

- kladivo, vodováha, kleště, olovnice, provázek, svinovací metr, měřičské pásmo, 

signalizační sprej, krumpáč, lopata, žebřík, nůžky na betonářskou ocel, nivelační přístroj, 

hloubkoměr, nastřelovací pistole HILTI DX 450 L, HILTI Tester 4 

6.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

- Respirátor 

- Svářečská kukla 

- Rukavice 

- Přilba 

- Reflexní vesta  

- Pracovní brýle 
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- Pracovní oděv a obuv 

7. Pracovní postup 

A) Zemní práce – 1. etapa 

Provede se odtěžení zeminy na úroveň pracovní plošiny pro vrtání první řady hřebíků 

severní stěny. Tato pracovní plošina je stanovena na kótě 284,95 (viz příloha V5 – Shéma 

pojezdu rypadla 1. etapa). Stěna výkopu musí být svislá. Prostorové uspořádání stěny je 

schematicky znázorněno v příloze F1 – Půdorys hřebíkované stěny. Zemní práce budou 

provedeny pásovým rypadlem. Zemina bude pomocí rypadlo-nakladače naložena na nákladní 

automobil a odvezena na deponii. 

B) Vytýčení závrtných bodů – 1. etapa 

Pomocí totální stanice provede geodet vytýčení závrtných bodů. Ty se vyznačí 

signalizačním sprejem přímo na stěnu výkopu. Závrtné body jsou dále označeny číslem 

příslušného hřebíku dle projektové dokumentace.  

C) Zhotovení první řady hřebíků – 1. etapa 

Vrtání hřebíků se provede vrtací soupravou Mustang 13-F1. Veškeré vrty jsou průměru 

100 mm a jsou vedeny pod úhlem 15° od vodorovné. Postup vrtání bude proveden 

chronologicky podle označení vrtů. Vrtání proběhne způsobem zvaným rotační vrtání na 

plnou čelbu s výplachem. Použijí se listová dláta. Vrt bude vyplachován jílocementovým 

výplachem. Při vrtání je třeba zaručit následující tolerance. Odchylka od projektem stanovené 

polohy závrtného bodu je max. 75 mm. Sklon závrtu se nesmí odchýlit od předepsané osy 

vrtu více než o 2°. Ihned po dokončení a vyčištění vrtu se jílocementový výplach nahradí 

cementovou zálivkou. Výměna je ukončena, vytéká-li cementová suspenze z vrtu. Do vrtu se 

ručně osadí výztuž, která je opatřena plastovými centrátory průměru 90 mm pro zajištění 

jejího krytí. Centrátory jsou na výztuž volně navlečeny v roztečích 2,5 m. Výztuž je ve vrtu 

osazena tak, že ohnuté zakončení je natočeno směrem vzhůru a vystupuje 80 mm za rovinu 

stěny výkopu (viz obr. 2). 

D) Osazení kari sítě – 1. etapa 

Použije se kari síť KARI KH 30 6/100 x 6/100 mm. Rozměry jednoho prvku jsou 3x2 m. Síť 

bude nastříhána na požadované rozměry pomocí nůžek na betonářskou ocel. Síť se osadí 

před rovinu výkopu stěny. V každém místě musí být dodrženo krytí výztuže alespoň 30 mm. 

V místě navázání sítí bude dodrženo překrytí výztuže 300 mm. Jednotlivé bloky se v místě 

přesahu vzájemně sváží pomocí vázacího drátu. Propojení kari sítě s výztuží hřebíků se 

provede pomocí ocelové závlače (viz obr. 2). Detail tohoto propojení je znázorněn v příloze 

V1 – Ukotvení hřebíku v kari síti. Závlač je ze stejné oceli jako výztuž hřebíků, profilu R20 mm, 

délky 500 mm a je svázána se sítí i výztuží hřebíku pomocí vázacího drátu. Pro uchycení sítě 

budou kromě samotných hřebíků sloužit i pomocné ocelové hřeby profilu R12 mm a délky 
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200 mm. Tyto hřeby budou zatlučeny do zeminy mezi jednotlivé hřebíky v roztečích 500 mm, 

spojeny se sítí vázacím drátem a budou před betonáží sloužit k podepření kari sítě. 

 

Obr. 2: Ukotvení hřebíku v kari síti [5] 

E) Betonáž stěny – 1. etapa 

Stěna je tvořena stříkaným betonem. Tloušťka stěny bude 100 mm. Využitím čerpadla 

betonové směsi na stříkaný beton MEYCO Suprema se zahájí betonáž. Beton se nanáší 

rovnoměrně a plynule směrem od spodu nahoru, aby se vyloučilo zastříkávání napadaného 

spadu. Po celou dobu betonáže je třeba udržovat vzdálenost trysky od podkladu mezi 1 – 2 

m. Dále musí být tryska směřována kolmo k povrchu. Nesmí nastávat žádné posunování nebo 

sklouzávání stříkaného betonu. Odchýlení od optimální vzdálenosti trysky a úhlu trysky může 

vytvářet zvýšený spad a sníženou kvalitu stříkaného betonu. Tloušťka stěny se průběžně 

kontroluje hloubkoměrem.  

F) Technologická pauza – 1. etapa 

Délka technologické pauzy bude stanovena dodavatelem Speciálního zakládání. Závisí na 

receptuře použitého betonu a na povětrnostních podmínkách. Budou-li to okolnosti 

vyžadovat, dodavatel stanoví způsob a dobu ošetřování betonu. 

G) Zemní práce – 2. etapa 

Provede se odtěžení zeminy na úroveň pracovní plošiny pro vrtání druhé řady hřebíků 

severní stěny a úroveň pracovní plošiny pro vrtání první řady hřebíků jižní stěny. Rozsah 

zemních prací včetně určení výškový kót pracovních plošin uvádí příloha V6 – Schéma 

pojezdu rypadla 2. etapa. Stěna výkopu musí být svislá. Prostorové uspořádání stěn je 

stanoveno přílohou F1 - Půdorys hřebíkované stěny. Zemní práce spojené s přípravou 

pracovní plošiny pro provádění severní a jižní stěny budou provedeny pásovým rypadlem. 

Pracovní plošina pro provádění jižní stěny je situována ve stavební jámě, do které není 



 

77 

umožněn příjezd stavební techniky. Zemní práce zde proto budou provedeny kompaktním 

pásovým rypadlem JCB 8040, které bude do stavební jámy spuštěno pomocí autojeřábu.   

H) Vytýčení závrtných bodů – 2. etapa 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě B. 

I) Zhotovení druhé řady hřebíků severní stěny a první řady hřebíků jižní stěny – 2. etapa 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě C. 

J) Osazení kari sítě – 2. etapa 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě D. 

K) Betonáž stěny – 2. etapa 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě E. 

L) Technologická pauza – 2. etapa 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě F. 

M) Zemní práce – 3. etapa 

Provede se odtěžení zeminy na úroveň pracovní plošiny pro vrtání druhé řady hřebíků 

jižní stěny. Rozsah zemních prací včetně určení výškový kót pracovních plošin uvádí příloha 

V7 – Schéma pojezdu rypadla 3. etapa. Stěna výkopu musí být svislá. Prostorové uspořádání 

stěn je stanoveno přílohou F1 - Půdorys hřebíkované stěny. Pracovní plošina pro provádění 

jižní stěny je situována ve stavební jámě, do které není umožněn příjezd stavební techniky. 

Zemní práce zde proto budou provedeny kompaktním pásovým rypadlem JCB 8040, které 

bude do stavební jámy přemístěno pomocí autojeřábu. 

N) Vytyčení závrtných bodů – 3. etapa 

 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě B. 

 

O) Zhotovení druhé řady hřebíků jižní stěny – 3. etapa 

 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě C. 

 

P) Osazení kari sítě – 3. etapa 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě D. 

Q) Betonáž stěny – 3. etapa 

Postupuje se podle pokynů uvedených v bodě E. 
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8. Jakost a kontrola kvality 

- Vstupní kontroly 

- přejímka pracoviště, pracovní četa, stroje a nástroje, kontrola materiálu-ocel, 

kontrola materiálu-cement, vytýčení, podmínky pro betonáž 

- Mezioperační kontroly 

- stěna výkopu, zaměření závrtných bodů, provedení vrtu, kontrola vrtné drti, uložení 

výztuže, zatěžovací zkoušky hřebíků, osazení kari sítě, kontrola materiálu-beton, 

stříkaný beton, pevnost betonu 

- Výstupní kontroly 

- kontrola provedení hřebíkované stěny 

Požadavky na jakost a kvalitu při provádění hřebíkovaných stěn jsou blíže specifikovány v příloze 

H – KZP – Hřebíkované stěny. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné prostředky ve 

smyslu platných předpisů. Zodpovědnost za dodržování bezpečnostních předpisů a používání 

ochranných pomůcek má vedoucí čety a stavbyvedoucí. Všichni pracovníci budou předem proškoleni 

o bezpečnosti práce a prevenci rizik. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví jsou blíže 

specifikovány v příloze I – BOZP. 

Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

- Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

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

- ČSN ISO 9244 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady 

- ČSN EN 474-1+A1 –Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 

- ČSN EN 474-4+A2 – Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 4: Požadavky pro rýpadlo-

nakladače 

- ČSN EN 791+A1 – Vrtné soupravy – Bezpečnost 
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- ČSN EN 12001+A1 – Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty – 

Bezpečnostní požadavky 

10. Ekologie a ochrana životního prostředí 

Během stavebních prací nesmí docházet k poškozování životního prostředí. Vznikající odpady 

budou třízeny dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Na staveništi budou 

umístěny čtyři kontejnery o objemu 10m3 a nosnosti 12t. Budou sloužit pro ukládání a odvoz 

stavebních odpadů. Vozidla vyjíždějící ze stavby na veřejnou komunikaci se musí předem očistit od 

nánosů bahna. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce budou probíhat v souladu s platnou 

legislativou. A to zejména: 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

- Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Vzniklé odpady: 

- 17 01 01 – Beton 

- 17 04 05 – Železo a ocel 

- 17 01 03 – Plasty 

- 17 09 04 – Směsné stavební a demoliční odpady 

- 20 03 01 – Směsný komunální odpad 
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CERM, s.r.o. Brno, 2004. 141 s. 

[2] Doc. Ing. Jan Masopust, CSc. SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2. DÍL, Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o. Brno, 2006. 150 s. 

[3] ČSN EN 14490: Provádění speciálních geotechnických prací – Hřebíkování zemin, Praha, říjen 

2010. 
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ozn. předmět kontroly popis zdroj provede
způsob 

kontroly

četnost 

kontroly
výsledek

vyhovuje/ 

nevyhovuje

kontrolu 

provedl

kontrolu 

prověřil
kontrolu převzal

1.1 přejímka pracoviště kontrola PD, připravenost pracoviště
vyhláška 499/2006 Sb.   ČSN 

EN 1538

HSV, PSV, 

TDI
vizuálně jednorázově

zápis do SD, protokol o 

předání a převzetí 

pracoviště

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.2 pracovní četa
kontrola strojních a profesních 

průkazů

Registr svářečů             

zákon č. 179/2006 Sb
HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.3
kontrola materiálu - 

dřeva

kontrola dodacích listů, množství 

materiálu a uložení na skládce 

materiálu

ČSN 73 2824-1 HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.4 kontrola materiálu - ocel

kontrola dodacích listů, množství 

materiálu, označení, znečištění a 

uložení na skládce

ČSN EN 13670                     

ČSN EN 10080
HSV,PSV vizuálně

každá 

dodávka
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.5 vytýčení vodicí zídky
ČSN 73 0420-1                    

ČSN 73 0420-2

HSV,PSV,

G, AD
měření jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.6  zemní práce
kontrola provedení výkopu na 

pracovní plochu
ČSN 73 0212-3

HSV,PSV,

G

měření,   

vizuálně
jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.7 stroje a nástroje
kontrola strojů, nástrojů a nářadí a 

jejich technický stav
 dle pokynů výrobce HSV,PSV vizuálně jednorázově

zápis do SD,          

provozní deník 

strojního zařízení

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.8 podmínky pro betonáž
teplota ovzduší, povětrnostní 

podmínky
TP - Milánská stěna HSV,PSV

vizuálně,      

měření
trvale zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.1 bednění kvalita a správnost provedení, poloha

ČSN EN 13670                     

ČSN 73 0420-1                    

ČSN 73 0420-2

HSV,PSV,

G

vizuálně, 

měření
jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.2 armatura poloha, krytí

ČSN EN 13670                     

ČSN 73 0420-1                    

ČSN 73 0420-2

HSV, PSV
vizuálně, 

měření
jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.3
kontrola materiálu - 

beton
kontrola dodacích listů,       vlastnosti

ČSN EN 13670                    

ČSN EN 206-1
HSV, PSV

vizuálně, 

zkoušky

každá 

dodávka

zápis do SD,         

dodací list

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.4 betonáž technologický postup betonáže ČSN EN 13670 HSV, PSV vizuálně
trvale během 

betonáže
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.5 hutnění počet, rozmístění a trvání vpichů ČSN EN 13670 HSV, PSV
vizuálně, 

měření

trvale během 

hutnění
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.6  ošetřování
kontrola teploty betonu, délka a 

způsob ošetřování
ČSN EN 13670 HSV, PSV

vizuálně, 

měření

trvale během 

tuhnutí
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

3.1 geometrie vodicích zídek
kontrola rovinnosti, vychýlení, 

polohy

ČSN EN 13670                    

ČSN 73 0210-1                    

ČSN 73 0212-3

HSV, PSV, 

G, TDI, AD
měření

celá 

konstrukce

zápis do SD, předávací 

protokol

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

3.2 pevnost betonu
zkoušení betonu v konstrukci 

nedestruktivní metodou

ČSN 73 1370                        

ČSN EN 12504-2
HSV,PSV,S zkoušky

do dosažení 

požadované 

pevnosti

zápis do SD,          

certifikát

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

v
ý

st
u

p
n

í
Kontrolní a zkušební plán vodicích zídek

v
st

u
p

n
í

m
e
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o

p
e

ra
čn

í



ozn. předmět kontroly popis zdroj provede
způsob 

kontroly

četnost 

kontroly
výsledek

vyhovuje/ 

nevyhovuje

kontrolu 

provedl

kontrolu 

prověřil
kontrolu převzal

1.1 přejímka pracoviště kontrola PD, připravenost pracoviště
vyhláška 499/2006 Sb.   ČSN 

EN 1538

HSV, PSV, 

TDI
vizuálně jednorázově

zápis do SD, protokol o 

předání a převzetí 

pracoviště

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.2 pracovní četa
kontrola strojních a profesních 

průkazů

Registr svářečů             

zákon č. 179/2006 Sb
HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.3 stroje a nástroje
kontrola strojů, nástrojů a nářadí a 

jejich technický stav
 dle pokynů výrobce HSV,PSV vizuálně jednorázově

zápis do SD,          

provozní deník 

strojního zařízení

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.4 míchací centrum kontrola funčnosti dle pokynů výrobce HSV,PSV,S
zkušební 

provoz
jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.5 kontrola materiálu - ocel

kontrola dodacích listů, množství 

materiálu, označení, znečištění a 

uložení na skládce

ČSN EN 13670                     

ČSN EN 10080
HSV,PSV vizuálně

každá 

dodávka
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.6
kontrola materiálu - 

bentonit
kontrola dodacích listů ČSN EN 1538 HSV,PSV vizuálně

každá 

dodávka
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.7

kontrola materiálu - 

koutové pažnice s water-

stopy

kontrola dodacích listů ČSN EN 1538 HSV,PSV vizuálně každý prvek zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.8 vytýčení
podzemní stěna, pracovní plocha, 

spáry

ČSN EN 1538                      

ČSN 01 3419                       

ČSN EN ISO 6284

HSV,PSV,

G,AD
měření jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.9 podmínky pro betonáž
teplota ovzduší, povětrnostní 

podmínky
TP - Milánská stěna HSV,PSV

vizuálně,      

měření
trvale zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.1 bentonitová suspenze

objem. hmotnost, viskozita Marsh, 

filtrace, hodnota pH, obsah písku, 

filtrační koláč

ČSN EN 1538                       
HSV,PSV, 

S
zkoušky

vzorek z 

každé nové 

záměsi

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.2 poloha lamely
poloha lamely dle PD, pořadí těžby 

dle PD
ČSN EN 1538 HSV, PSV

vizuálně,      

měření
každá lamela zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.3 nástroje pozice ČSN EN 1538 HSV, PSV
vizuálně,      

měření

průběžně 

během těžby
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.4 úroveň suspenze výška hladiny pažicí suspenze ČSN EN 1538 HSV, PSV vizuálně
průběžně 

během těžby
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.5 geologický profil prohlídka vytěžené zeminy ČSN EN 1538 HSV,PSV vizuálně
každá lamela, 

průběžně
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.6 hloubka rýhy měření hloubky rýhy ČSN EN 1538 HSV,PSV měření

každá lamela 

ve třech  

pozicích

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.7 svislost a kroucení sledování lan jeřábu ČSN EN 1538 HSV,PSV měření každá lamela zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

Kontrolní a zkušební plán podzemní stěny
v

st
u

p
n

í



2.8 čištění po těžbě
prozkoumání dna olovnicí, přečištění 

pažicí suspenze
ČSN EN 1538 HSV,PSV měření každá lamela zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.9
osazení koutových 

pažnic
poloha, svislost

ČSN EN 1538                       

ČSN 73 0210-1

HSV,PSV,

G
měření každý prvek zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.10
kontrola materiálu - 

armokoše

vizuálí prohlídka, změření rozměrů, 

kontrola dle PD

ČSN EN 1538                      

ČSN EN 13670
HSV,PSV

vizuálně,      

měření
každý prvek zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.11 osazení armokošů poloha
ČSN EN 1538                       

ČSN 73 0210-1

HSV,PSV,

G

vizuálně,      

měření
každý prvek zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.12
kontrola materiálu - 

beton
kontrola dodacích listů

ČSN EN 1538                       

ČSN EN 13670                       

ČSN EN 206-1

HSV,PSV
vizuálně, 

zkoušky

každá 

dodávka, 

každá lamela

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.13
hloubka ponoření 

sypákových rour
měření hloubky ČSN EN 1538 HSV,PSV měření

průběžně 

během 

betonáže

zápis do SD, protokol o 

betonáži podzemní 

stěny

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.14 doba ukládky časový záznam ČSN EN 1538 HSV,PSV měření

průběžně 

během 

betonáže

zápis do SD, protokol o 

betonáži podzemní 

stěny

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.15
vzestup betonu během 

betonáže

kontrola výšky hladiny betonu, 

záznam křivky betonování
ČSN EN 1538 HSV,PSV měření

průběžně 

během 

betonáže

zápis do SD, protokol o 

betonáži podzemní 

stěny

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.16 množství betonu skutečná spotřeba betonu na lamele ČSN EN 1538 HSV,PSV výpočet každá lamela

zápis do SD, protokol o 

betonáži podzemní 

stěny

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

v
ý

st
u

p
n

í

3.1
kontrola provedení 

podzemní stěny

zkoušky vzorků, vodotěsnost, 

odchylky, poloha os, kotevní výztuž

ČSN EN 1538                      

ČSN EN 13670                    

ČSN 73 0212-3 

HSV,PSV,

G,AD,TDI,

S

měření, 

zkoušky
jednorázově

zápis do SD, předávací 

protokol

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 



ozn. předmět kontroly popis zdroj provede
způsob 

kontroly

četnost 

kontroly
výsledek

vyhovuje/ 

nevyhovuje

kontrolu 

provedl

kontrolu 

prověřil
kontrolu převzal

1.1 pracovní četa
kontrola strojních a profesních 

průkazů

Registr svářečů             

zákon č. 179/2006 Sb
HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.2
kontrola materiálu - 

pramencové kotvy

kontrola dodacích listů, množství 

materiálu a uložení na skládce 

materiálu

ČSN EN 1537 HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.3
kontrola materiálu - 

bentonit
kontrola dodacích listů

ČSN EN 14199, projektová 

dokumentace
HSV,PSV vizuálně

každá 

dodávka
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.4
kontrola materiálu - 

cement
kontrola dodacích listů

ČSN EN 14199, projektová 

dokumentace
HSV,PSV vizuálně

každá 

dodávka
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.5 stroje a nástroje
kontrola strojů, nástrojů a nářadí a 

jejich technický stav
 dle pokynů výrobce HSV,PSV vizuálně jednorázově

zápis do SD,          

provozní deník 

strojního zařízení

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.6 vytýčení závrtné body
ČSN 73 0420-1                    

ČSN 73 0420-2

HSV,PSV,

G, AD
měření jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.1 kontrola vrtu hloubka, průměr, sklon, směr ČSN EN 1537 HSV,PSV
vizuálně, 

měření
každý vrt zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.2 geologický profil prohlídka zeminy ČSN EN 1537
HSV, PSV, 

S
vizuálně každý vrt zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.3 osazení kotev
kontrola označení kotev a správného 

osazení
ČSN EN 1537

HSV, PSV, 

S
vizuálně každá kotva zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.4 injektáž injektáž kořene kotvy ČSN EN 1537
HSV, PSV, 

S
vizuálně každá kotva zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.5 napínání kontrola napnutí kotev ČSN EN 1537
HSV, PSV, 

S
měření každá kotva zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

v
ý

st
u

p
n

í

3.2 zatěžovací zkoušky kontrolní zatěžovací zkoušky kotev ČSN EN 1537
HSV,PSV,S

,TDI
zkoušky jednorázově

zápis do SD,          

certifikát, předávací 

protokol

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

Kontrolní a zkušební plán pramencových kotev
v

st
u

p
n

í
m

e
zi

o
p

e
ra

čn
í
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1. Zkratky použité v kontrolním a zkušebním plánu 

HSV – hlavní stavební výroba, PSV – pomocná stavební výroba, TDI – technický dozor investora, G – 

geodet, AD – autorský dozor, S – specialista, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace 

2. Seznam norem a předpisů 

Vyhláška č. 449/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

ČSN EN 1538 Provádění speciálních geotechnických prací – Podzemní stěny 

ČSN EN 1537 Provádění speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy 

ČSN EN 14199 Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení 

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební 

objekty 

ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu - Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení 

vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako záměsové vody do betonu 

3. Popis provádění kontrol vodicích zídek 

3.1. Vstupní kontroly 

• Přejímka pracoviště 

Pracoviště musí být předáno ve stavu dohodnutém ve smlouvě. Musí být vyklizené a 

vybavené dle požadavků dodavatele Speciálního zakládání staveb. Při přejímce pracoviště 

dále kontrolujeme kompletnost a správnost platné projektové dokumentace, která musí být 

odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem. Projektová dokumentace musí 

obsahovat náležitosti stanovené ČSN EN 1538 a vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

• Pracovní četa 

Kontrolujeme: 

- Svářečské průkazy  

- Platnost dle registru svářečů České svářečské společnosti ANB 
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- Zda opravňují vlastníka k provádění požadované činnosti 

- Řidičské průkazy 

- Platnost 

- Zda vlastníka opravňují k řízení konkrétního vozidla 

- Profesní průkazy řidičů 

- Platnost  

- dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES 

- Strojnické průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního stroje 

- Vazačské průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k provádění požadované činnosti 

- Jeřábnické průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního jeřábu 

- Školení pracovníků 

Všichni pracovníci musí být proškoleni v bezpečnosti práce na staveništi a musí být 

seznámeni s činností, kterou budou provádět. Musí být poučeni o prevenci rizik dle 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

• Kontrola materiálu – dřevo 

Kontrolujeme množství materiálu, druh dřeva, rozměry prvků a ceny jednotlivých 

dodávek dle dodacích listů. Dále štítky, které označují každý svazek. Štítky musí být umístěny 

na viditelných místech. Kontrolujeme poškození materiálu a jeho znečištění. 

• Kontrola materiálu – ocel 

Kontrolujeme množství materiálu, druh oceli, atest oceli a ceny jednotlivých dodávek 

dle dodacích listů. Dále štítky, které označují každý svazek. Štítky musí být umístěny na 

viditelných místech. Kontrolujeme poškození materiálu a jeho znečištění. Ocel musí být na 

skládce materiálu uložena na dřevěných hranolech. 

• Vytyčení 

Podle projektové dokumentace kontrolujeme vytyčení polohy vodicích zídek. Dále 

kontrolujeme výškovou polohu pracovní plochy. Vytýčení musí splňovat požadavky ČSN 01 

3419 a ČSN EN ISO 6284. 

• Zemní práce 

Podle projektové dokumentace kontrolujeme provedení zemních prací. Šířka rýhy 

vodicích zídek musí být šířky 1100 mm a hloubky 1000 mm s přípustnou odchylkou ± 50 mm. 

Stěny rýhy musí být svislé. Maximální přípustná odchylka stěny rýhy v úrovni horní hrany 

vodicích zídek je +50 mm. Dno rýhy musí být zarovnáno do vodorovné roviny. Rozměry rýhy 

kontrolujeme svinovacím metrem, rovinatost dna rýhy vizuálně. Geodet ověří polohu rýhy. 
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• Stroje a nástroje 

Kontrolujeme jejich funkčnost a platnost technických průkazů. 

• Podmínky pro betonáž 

Kontroluje zejména teplotu ovzduší. Pokud teplota klesne pod 5°C je nutné stanovit 

speciální opatření pro betonáž za nízkých teplot. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C. 

Zajištění dostatečné teploty při tuhnutí a tvrdnutí betonu se provede buď zakrytím 

konstrukce (geotextílie, rohože nebo desky) nebo elektroohřevem. Pokud teplota ovzduší 

překročí 30°C je nutné též stanovit speciální opatření pro betonáž. V letním období nesmí 

teplota betonu překročit 30°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 40% a rychlost větru 

překročit 4,5 m/s. 

3.2. Mezioperační kontroly 

• Bednění 

Kontrolujeme polohu bednění. Maximální přípustné odchylky bednění od projektem 

stanovené polohy jsou ± 20 mm. Dále se provede kontrola kvality provedení. Stěny bednění 

musí být rovné a musí zabraňovat vytékání betonu z bednění. Mezi jednotlivými prkny se 

nesmí nacházet mezery větší jak 5 mm. Konstrukce bednění musí ve všech místech spolehlivě 

přenášet silové účinky vyvozené betonem. Stěny bednění musí být navzájem rozepřeny 

dřevěnými hranoly.   

• Armatura 

Kontrolujeme polohu a stabilitu kari sítí v bednění. Výztužné sítě musí být v bednění 

uloženy ve svislé poloze dle požadavků projektové dokumentace. Jednotlivé síti musí být 

navzájem spolehlivě svázány vázacím drátem. V místech navázání sítí musí být ponechán 

přesah 300 mm. Sítě musí být zajištěny proti posunutí při betonáži. Stabilitu zajišťují 

pomocné ocelové hřeby, které jsou se sítí spojeny vázacím drátem a následně zatlučeny do 

stěny rýhy. 

• Kontrola materiálu – beton 

U každé dodávky betonu kontrolujeme dle dodacího listu: 

- Čas výroby betonu 

- Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

- Množství betonu 

- Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206-1 

- Pevnostní třídu betonu – požadujeme C12/15 

- Stupeň vlivu prostředí – požadujeme XC0 

 

• Betonáž 

Během betonáže kontrolujeme, zda nedochází k posunu výztužné kari sítě. Pokud dojde 

k jejímu posunu, betonáž musí být zastavena a síť zajištěna do požadované polohy. Dále 
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kontrolujeme výšku hladiny betonu v bednění. Dosáhne-li hladina betonu výšky 400 mm, 

provede se hutnění betonu ponorným vibrátorem. 

• Hutnění 

Během hutnění nesmí dojít ke kontaktu ponorného vibrátoru s výztuží a bedněním. Je 

třeba dbát na to, aby byl vibrátor ponořen do dostatečné hloubky a jeho hlavice tak 

zasahovala 50 až 100 mm do předchozí vrstvy betonu. Jednotlivé vpichy budou od sebe 

vzdálené cca 1 m. 

• Ošetřování 

Čerstvý beton musí být ošetřován podle požadavků ČSN EN 13670. Dobu, po kterou je 

nutné konstrukci ošetřovat, uvádí příloha F této normy. 

3.3. Výstupní kontroly 

• Geometrie vodicích zídek 

Po odbednění provede geodet kontrolu polohy vodicích zídek dle projektové 

dokumentace. Dále bude kontrolována rovinatost zídek latí délky 2 m. Přípustná odchylka od 

vodorovné roviny při této kontrole je 10 mm. Světlost otvoru mezi zídkami musí být 700 mm 

s přípustnou odchylkou ± 30 mm. 

• Pevnost betonu 

Každý den bude provedena zkouška pevnosti betonu pomocí Schmidtova kladívka. 

Dokud požadovaná pevnost betonu nedosáhne hodnoty 10,5 MPa (70% krychelné pevnosti 

betonu třídy C12/15), není možné zahájit těžbu rýhy podzemní stěny. 

4. Popis provádění kontrol podzemní stěny 

4.1. Vstupní kontroly 

• Přejímka pracoviště 

Kontrolujeme připravenost pracovního prostoru pro pohyb drapákové soupravy. Zemní 

pláň v pruhu šíře cca 6,5 m podél vodicích zídek musí disponovat únosností minimálně 

70 kPa. Míru zhutnění zeminy kontroluje specialista statickou zatěžovací zkouškou deskou. 

• Pracovní četa 

Kontrolujeme: 

- Svářečské průkazy  

- Platnost dle registru svářečů České svářečské společnosti ANB 

- Zda opravňují vlastníka k provádění požadované činnosti 

- Řidičské průkazy 

- Platnost 

- Zda vlastníka opravňují k řízení konkrétního vozidla 

- Profesní průkazy řidičů 

- Platnost  
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- dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES 

- Strojnické průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního stroje 

- Vazačské průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k provádění požadované činnosti 

- Jeřábnické průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního jeřábu 

- Školení pracovníků 

- Všichni pracovníci musí být proškoleni v bezpečnosti práce na staveništi a 

musí být seznámeni s činností, kterou budou provádět. Musí být poučeni o 

prevenci rizik dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 

• Stroje a nástroje 

Kontrolujeme jejich funkčnost a platnost technických průkazů. 

• Míchací centrum 

Dle pokynů výrobce zkontrolujeme funkčnost míchacího centra. 

• Kontrola materiálu – ocel 

Kontrolujeme množství materiálu, druh oceli, atest oceli a ceny jednotlivých dodávek 

dle dodacích listů. Dále štítky, které označují každý svazek. Štítky musí být umístěny na 

viditelných místech. Kontrolujeme poškození materiálu a jeho znečištění. Ocel musí být na 

skládce materiálu uložena na dřevěných hranolech. 

• Kontrola materiálu – bentonit 

Kontrolujeme množství materiálu, druh bentonitu a ceny jednotlivých dodávek dle 

dodacích listů. Požadavky na druh dle dodavatele Speciálního zakládání staveb. 

• Kontrola materiálu – koutové pažnice s water-stopy 

Kontrolujme množství prvků a rozměry koutových pažnic dle dodacích listů. Rozměry 

prvků jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Dále kontrolujeme, zda nebyly prvky během 

dopravy poškozeny. Water-stopy musí být po celé délce navlečeny na koutové pažnice dle 

pokynů výrobce. 

• Vytýčení 

Podle projektové dokumentace kontrolujeme vytyčení os podzemní stěny. Dále 

kontrolujeme vytyčení spár podzemních stěn a výškovou polohu pracovní plochy. Vytýčení 

musí splňovat požadavky ČSN 01 3419 a ČSN EN ISO 6284. 
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• Podmínky pro betonáž 

Kontroluje zejména teplotu ovzduší. Pokud teplota klesne pod 5°C je nutné stanovit 

speciální opatření pro betonáž za nízkých teplot. Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C. 

Zajištění dostatečné teploty při tuhnutí a tvrdnutí betonu se provede buď zakrytím 

konstrukce (geotextílie, rohože nebo desky) nebo elektroohřevem. Pokud teplota ovzduší 

překročí 30°C je nutné též stanovit speciální opatření pro betonáž. V letním období nesmí 

teplota betonu překročit 30°C při relativní vlhkosti vzduchu pod 40% a rychlost větru 

překročit 4,5 m/s. 

4.2. Mezioperační kontroly 

• Bentonitová suspenze 

Kontrolujeme: 

a) Objemová hmotnost 

Objemovou hmotnost zjistíme pomocí pyknometru. Zjištěná objemová hmotnost 

čerstvé bentonitové suspenze musí být menší než 1,10 g/cm3 . Znovu použitá 

suspenze musí mít objemovou hmotnost menší než 1,25 g/cm3. 

b) Viskozita Marsh 

Viskozita Marsh je doba, za kterou proteče výtokovým otvorem přístroje Marsh 

SPV-5 objem 946 ml zkoušeného vzorku. Tato doba musí být 32 až 50 sekund pro 

čerstvou suspenzi a 32 až 60 sekund pro znovu použitou suspenzi. 

 

c) Filtrace 

Měříme pomocí přístroje Baroid-FANN. Měříme množství volné vody v 250 ml 

suspenze uvolňující se přetlakem 0,7 MPa za 7,5 minuty. Množství volné vody nesmí 

být větší jak 8ml. Po měření filtrace se změří tloušťka koláče ulpělého na filtračním 

papíře. Nesmí být větší jak 1mm. 

 

d) Hodnota pH 

Měříme pomocí indikačního papírku. Ten se namočí do suspenze, opláchne 

vodou a porovná se stupnicí pH. Hodnota pH musí být v rozmezí 7,5 až 11. 

 

e) Obsah písku 

Měříme pomocí OT-2 Lysenkovy nádoby. Do odměrného válce se naleje 50ml 

suspenze, doplní vodou na 500ml a po jedné minutě se odečte množství písku. Obsah 

písku smí být max. 4%.  

 

• Poloha lamely 

Poloha a rozměry lamely musí odpovídat projektové dokumentaci. Přípustná odchylka 

vodorovné osy v úrovni hlavy podzemní stěny je 25mm. Pořadí, ve kterém budou jednotlivé 

lamely realizovány, je uvedeno v příloze E2 - Půdorys podzemní stěny.  
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• Nástroje 

Kontrolujeme polohu hydraulického drapáku. Lamely se hloubí trojzáběrově, a proto je 

nezbytné kontrolovat přesnou polohu při hloubení dvou primárních lamel. Vzdálenější konce 

těchto lamel od sebe musí být vzdáleny na délku výsledné lamely. Sekundární lamela 

odstraní hrázku vzniklou mezi primárními lamelami.  

  

Obr. 1: Trojzáběrové hloubení rýhy [5] 

• Úroveň suspenze 

Kontrolujeme výšku hladiny pažicí suspenze. Výška hladiny nesmí klesnout pod spodní 

okraj vodicích zídek. Pokud se tak stane, těžba musí být zastavena a pažicí suspenze 

doplněna. 

• Geologický profil 

Průběžně během těžby se vytěžená zemina srovnává s údaji uvedenými ve zprávě o 

geotechnickém průzkumu. Liší-li se skutečný geologický profil od profilu uvedeného v této 

zprávě, musí se tento fakt konzultovat s geotechnikem. 

• Hloubka rýhy 

Hloubka rýhy se měří pomocí olovnice ve třech různých polohách. V koncích lamely a 

uprostřed lamely. Hloubka musí odpovídat návrhu. 

• Svislost a kroucení 

Drapák musí být po celou dobu těžby veden ve svislé poloze a nesmí se kroutit ani nijak 

naklánět. Vedení drapáku je monitorováno elektronickým systémem drapákové soupravy. 

Data jsou zobrazena na obrazovce v kabině. 

• Čištění po těžbě 

Po vyhloubení příslušné lamely se rýha vyčistí od napadané zeminy, dno rýhy se 

prozkoumá olovnicí a zkontroluje se kvalita pažicí suspenze. Kvalita suspenze musí odpovídat 

požadavkům uvedeným v kap. 3.2.1. Pokud kvalita suspenze neodpovídá těmto požadavkům, 

znovu se přečistí. 

 



 

• Osazení koutových pažnic

Koutové pažnice s

pomocí autojeřábu. 

vyznačeny signalizačním sprejem na horní hraně zídek.

• Kontrola materiálu 

Kontrolujeme, zda jsou armokoše vyrobeny v

pozici distančních koleček, upevnění a pozici prostupů a označení armokošů dle 

dokumentace. 

• Osazení armokošů

Každý armokoš je označen dle projektové dokumentace. Každému označení odpovídá 

poloha v rýze, též dle projektové dokumentace. Do rýhy se ukládají pomocí autojeřábu. 

Místa, ve kterých se provedou úvazy lan jeřábu a z

jsou určena statikem a uvedena ve statickém výpočtu. 

zídky. Prut betonářské

Uložení prutů na zídkách musí b

osazeny tak, aby odchylka výškové polohy horní hrany armokoše po zabetonování 

nepřekročila ±50 mm.

nesmí po zabetonování přesáhnout 

 

 Obr. 2: Zavěšení armokoše na vodicí zídky

• Kontrola materiálu 

U každé dodávky betonu kontrolujeme dle dodacího listu:

- Čas výroby betonu

- Čas, kdy byl beton dodán na staveniště

- Množství betonu

- Prohlášení shody

- Pevnostní třídu betonu 

- Stupeň vlivu prostředí 

- Maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva 

- Maximální průsak 

- Konzistenci 

Osazení koutových pažnic 

Koutové pažnice s navlečenými water-stopy musí být do rýhy uloženy ve svislé poloze 

pomocí autojeřábu. Pozice pažnic je dána značkami na vodicích zídkách.

vyznačeny signalizačním sprejem na horní hraně zídek. 

Kontrola materiálu – armokoše 

Kontrolujeme, zda jsou armokoše vyrobeny v souladu s výrobními výkresy, počet a 

pozici distančních koleček, upevnění a pozici prostupů a označení armokošů dle 

Osazení armokošů 

Každý armokoš je označen dle projektové dokumentace. Každému označení odpovídá 

rýze, též dle projektové dokumentace. Do rýhy se ukládají pomocí autojeřábu. 

Místa, ve kterých se provedou úvazy lan jeřábu a za která bude armokoš následně zvedán, 

jsou určena statikem a uvedena ve statickém výpočtu. Armokoš musí být zavěšen na vodicí 

betonářské výztuže ØR20 se provlíkne oky určenými pro zavěšení armokoše. 

Uložení prutů na zídkách musí být 100 mm na každé straně (obr. 

osazeny tak, aby odchylka výškové polohy horní hrany armokoše po zabetonování 

50 mm. Vodorovná odchylka v osazení armokoše ve směru osy podzemní stěny 

nesmí po zabetonování přesáhnout ±70 mm. 

 

: Zavěšení armokoše na vodicí zídky [6] 

Kontrola materiálu – beton 

U každé dodávky betonu kontrolujeme dle dodacího listu: 

Čas výroby betonu 

Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

Množství betonu 

Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206

Pevnostní třídu betonu – požadujeme C25/30 

Stupeň vlivu prostředí – požadujeme XC2 

Maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva – požadujeme D

Maximální průsak – požadujeme průsak max. 50 mm dle ČSN 

Konzistenci – požadujeme stupeň konzistence S4 

93 

stopy musí být do rýhy uloženy ve svislé poloze 

je dána značkami na vodicích zídkách. Značky jsou 

výrobními výkresy, počet a 

pozici distančních koleček, upevnění a pozici prostupů a označení armokošů dle projektové 

Každý armokoš je označen dle projektové dokumentace. Každému označení odpovídá 

rýze, též dle projektové dokumentace. Do rýhy se ukládají pomocí autojeřábu. 

a která bude armokoš následně zvedán, 

Armokoš musí být zavěšen na vodicí 

R20 se provlíkne oky určenými pro zavěšení armokoše. 

ýt 100 mm na každé straně (obr. 2). Armokoše musí být 

osazeny tak, aby odchylka výškové polohy horní hrany armokoše po zabetonování 

osazení armokoše ve směru osy podzemní stěny 

odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206-1 

požadujeme Dmax < 20 mm 

požadujeme průsak max. 50 mm dle ČSN EN 12390-8 
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• Hloubka ponoření sypákových rour 

Na začátku betonování musí zůstat sypáková roura ponořena v čerstvém betonu 

nejméně 6 m, před tím než se odstraní první část kolony. Bezprostředně po každém 

jednotlivém zkrácení kolony nesmí hloubka ponoření klesnout pod 3 m. Hloubku ponoření 

sypákové roury odvodíme od výšky hladiny betonu, kterou měříme olovnicí. Hloubka 

ponoření se měří během celé betonáže a zaznamenává se do protokolu o betonáži podzemní 

stěny. 

• Doba ukládky 

Pomocí stopek se měří doba ukládání betonu. Každých patnáct minut se zaznamená, 

jaký objem betonu byl uložen do rýhy. Hladina betonu musí stoupat konstantně, což 

průběžně kontrolujeme z naměřených údajů. Ty se zaznamenávají do protokolu o betonáži 

podzemní stěny. 

• Vzestup betonu během betonáže 

Z údajů získaných v předchozích bodech vypočítáme rychlost vzestupu betonu (v = s/t). 

Rychlost nesmí být větší jak 3 m/hod. Rychlost případně regulujeme snížením/zvýšením 

objemu betonu nalévaného do násypky sypákových rour z autodomíchávače. Naměřené 

hodnoty zaznamenáme graficky (tzv. křivka betonování). Křivka betonování je závislost výšky 

hladiny betonu v rýze na čase. Křivka betonování se uvede v protokolu o betonáži podzemní 

stěny. 

• Množství betonu 

Spočítáme celkový skutečný objem betonu nalitého do rýhy. Skutečný objem se 

porovná s objemem teoretickým, který se vypočítá z rozměrů lamely. Vypočítá se 

nadspotřeba (rozdíl skutečné a teoretické spotřeby) a vyjádří se v m3 a procentech. Všechny 

hodnoty se zaznamenají do protokolu o betonáži podzemní stěny. 

4.3. Výstupní kontroly 

• Kontrola provedení podzemní stěny 

Kontrola kvality provedení podzemní stěny bude vzhledem k charakteru konstrukce 

provedena v několika etapách. V první řadě bude kontrolována kotevní výztuž vystupující 

z hlavy podzemní stěny. Kontrolujeme míru poškození výztuže po bouracích pracích. Výztuž 

nesmí být nijak ohnutá a musí z hlavy stěny vystupovat na délku stanovenou projektovou 

dokumentací. Přípustné odchylky jsou +100mm a -50mm. Ve vodorovné rovině nesmí 

odchylka překročit ±30 mm. Další etapy kontrol budou probíhat průběžně s obnažování 

stěny. V konstrukci se nesmí vyskytovat kaverny, které by ohrozily funkci stěny. Případné 

kaverny se vyplní stříkaným betonem do roviny stěny. Stříkaným betonem budou postupně 

opraveny také případné mezery ve spárách (v místech, kde na sebe lamely navazují). Dále 

kontrolujeme svislost stěn. Pro lamely musí být vodorovné odchylky obnažené plochy lamely 

v horní úrovni vodicích zídek méně než 25 mm směrem do hlavního výkopu a 50 mm na 

opačné straně (rubu) lamely. Nerovnosti na obnaženém líci stěny nesmí přesahovat 100 mm 

za rovinu přípustných odchylek. Podzemní stěna bude otestována ultrazvukovou impulsovou 
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metodou, díky níž budou zjištěny případné poruchy stěny (výskyt dutin a trhlin). Kontrolu 

ultrazvukem provede specialista. Výsledky zkoušky uvede ve zprávě o provedení zkoušky. 

5. Popis provádění kontrol pramencových kotev 

5.1. Vstupní kontroly 

• Pracovní četa 

Kontrolujeme: 

- Svářečské průkazy  

- Platnost dle registru svářečů České svářečské společnosti ANB 

- Zda opravňují vlastníka k provádění požadované činnosti 

- Řidičské průkazy 

- Platnost 

- Zda vlastníka opravňují k řízení konkrétního vozidla 

- Profesní průkazy řidičů 

- Platnost  

- dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES 

- Strojnické průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního stroje 

- Vazačské průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k provádění požadované činnosti 

- Jeřábnické průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního jeřábu 

- Školení pracovníků 

Všichni pracovníci musí být proškoleni v bezpečnosti práce na staveništi a musí být 

seznámeni s činností, kterou budou provádět. Musí být poučeni o prevenci rizik dle 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

• Kontrola materiálu – pramencové kotvy 

Kontrolujeme dodací listy pramencových kotev. Parametry kotev musí odpovídat 

požadavkům projektové dokumentace. Každá kotva bude certifikována průkazními 

zkouškami. Kotvy budou uloženy na skládce materiálu, označeny štítkem udávajícím 

informace o parametrech kotvy a označení kotvy dle projektové dokumentace. Kotvy budou 

na skládce uloženy podle pořadí zabudování do konstrukce, aby byl zajištěn organizovaný a 

plynulý odběr prvků ze skládky.  

• Kontrola materiálu – bentonit 

Kontrolujeme množství materiálu, druh bentonitu a ceny jednotlivých dodávek dle 

dodacích listů. Požadavky na druh dle dodavatele Speciálního zakládání staveb.  
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• Kontrola materiálu – cement 

Kontrolujeme množství materiálu, druh cementu (CEM II/A-S) a ceny jednotlivých 

dodávek dle dodacích listů. 

• Stroje a nástroje 

Kontrolujeme jejich funkčnost a platnost technických průkazů. 

• Vytyčení 

Geodet provede kontrolu polohy značek vyznačujících závrtné body. Závrtné body jsou 

vyznačeny signalizačním sprejem na konstrukci podzemní stěny. Odchylka od projektem 

stanovené polohy závrtného bodu nesmí být větší jak 75 mm. Všechny značky na konstrukci 

musí být označeny číslem kotvy dle projektové dokumentace. 

5.2. Mezioperační kontroly 

• Kontrola vrtu 

Před zahájením vrtání musí obsluha vrtné soupravy zkontrolovat nastavení stroje. 

Všechny vrty jsou průměru 180 mm a jsou vedeny pod úhlem 30° od vodorovné kolmo na 

svislou rovinu podzemní stěny. Sklon závrtu se nesmí od předepsané osy vrtu odchýlit o více 

než 2°. Největší přípustná odchylka sklonu vrtu je 1/30 délky kotvy.  

• Geologický profil 

Průběžně během vrtání se vrtná drť srovnává s údaji uvedenými ve zprávě o 

geotechnickém průzkumu. Liší-li se skutečný geologický profil od profilu uvedeného v této 

zprávě, musí se tento fakt konzultovat s geotechnikem. 

• Osazení kotev 

Vrt, kterého se osazuje kotva, musí být zcela zaplněn cementovou zálivkou. Do vrtu 

musí být osazena kotva s označením, které se shoduje s označením vrtu.  

• Injektáž 

Injektáž může být zahájena nejdříve po uplynutí 12 hodin od osazení kotvy. Zkontroluje 

se průchodnost injektážního systému vodním proplachem. Systém se připojí na přívod vody a 

ta se nechá volně protékat injektážními hadičkami. Pokud je prokázána průchodnost 

systému, zahájí se injektáž. Kontrolujeme spotřebu a tlak injekční směsi. Injektuje se 

množstvím, které odpovídá trojnásobku objemu kořenové části vrtu. 

• Napínání 

Napínání lze zahájit nejdříve po uplynutí 10 dnů od dokončení injektáže kořene a 

zároveň nesmí být zahájeno dříve, než uplyne 7 dnů od osazení kotevní desky. Během 

napínání kontrolujeme vnášenou sílu na siloměru napínacího zařízení. Kotvy musí být 

napnuty na kotevní sílu dle projektové dokumentace. 
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5.3. Výstupní kontroly 

• Zatěžovací zkoušky 

Všechny kotvy budou podrobeny zatěžovacím zkouškám, které provede specialista. 

Zatěžovací zkoušky se musí řídit požadavky ČSN EN 1537. Výsledky zkoušek budou uvedeny 

do protokolu. 
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ozn. předmět kontroly popis zdroj provede
způsob 

kontroly

četnost 

kontroly
výsledek

vyhovuje/ 

nevyhovuje

kontrolu 

provedl

kontrolu 

prověřil
kontrolu převzal

1.1 přejímka pracoviště kontrola PD, připravenost pracoviště
vyhláška 499/2006 Sb.   ČSN 

EN 14490

HSV, PSV, 

TDI
vizuálně jednorázově

zápis do SD, protokol o 

předání a převzetí 

pracoviště

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.2 pracovní četa
kontrola strojních a profesních 

průkazů

Registr svářečů             

zákon č. 179/2006 Sb
HSV, PSV vizuálně jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.3 stroje a nástroje
kontrola strojů, nástrojů a nářadí a 

jejich technický stav
 dle pokynů výrobce HSV,PSV vizuálně jednorázově

zápis do SD,          

provozní deník 

strojního zařízení

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.4 kontrola materiálu - ocel

kontrola dodacích listů, množství 

materiálu, označení, znečištění a 

uložení na skládce

ČSN EN 13670                     

ČSN EN 10080
HSV,PSV vizuálně

každá 

dodávka
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.5
kontrola materiálu - 

cement
kontrola dodacích listů

ČSN EN 14490, projektová 

dokumntace
HSV,PSV vizuálně

každá 

dodávka
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.6 vytýčení hřebíkovaná stěna, pracovní plocha
ČSN EN 14490                      

ČSN 01 3419                       

HSV,PSV,

G,AD
měření jednorázově zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

1.7 podmínky pro betonáž
teplota ovzduší, povětrnostní 

podmínky
TP - Hřebíkované stěny HSV,PSV

vizuálně,      

měření
trvale zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.1 stěna výkopu svislost, hloubka výkopu ČSN EN 14490 HSV,PSV
vizuálně,      

měření

při každé 

etapě 

jednorázově

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.2 zaměření závrtných bodů zaměření, označení dle PD
ČSN EN 73 0420-1                  

ČSN EN 73 0420-2

HSV,PSV,

G
měření

při každé 

etapě 

jednorázově

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.3 provedení vrtu poloha, směr, průměr a délka vrtu ČSN EN 1537 HSV,PSV
vizuálně,      

měření
každý vrt zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.4 kontrola vrtné drti

posouzení, zda odpovídá 

předpokládaným charakteristikám 

zemního masivu

ČSN EN 14490 HSV,PSV vizuálně každý vrt zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.5 uložení výztuže
kontrola prvků, orientace, kotevních 

délek, centrátorů
ČSN EN 14490 HSV,PSV

vizuálně,      

měření
každý vrt zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.6
zatěžovací zkoušky 

hřebíků

ověření mezní únosnosti hřebíků na 

vytažení
ČSN EN 14490 HSV,PSV,S zkoušky

při každé 

etapě 3 

zkoušky

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.7 osazení kari sítě poloha, přesahy, spoje
ČSN EN 14490, projektová 

dokumntace
HSV,PSV

vizuálně,      

měření

při každé 

etapě 

jednorázově

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.8
kontrola materiálu - 

beton
kontrola dodacích listů

ČSN EN 14490                    

ČSN EN 14487-1                

ČSN EN 206-1

HSV,PSV vizuálně
každá 

dodávka
zápis do SD

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

2.9 stříkaný beton
kontrola dodržení technologického 

postupu, tloušťka stěny
ČSN EN 14487-2 HSV,PSV

vizuálně,      

měření

průběžně 

během 

betonáže

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

Kontrolní a zkušební plán hřebíkované stěny
v

st
u

p
n

í
M

e
zi

o
p

e
ra

čn
í



2.10 pevnost betonu kontrola nárustu pevnosti ČSN EN 14487-1 HSV,PSV zkoušky

průběžně 

během 

betonáže

zápis do SD
jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

v
ý

st
u

p
n

í

3.1
kontrola provedení 

hřebíkované stěny
kontrola geometrie

ČSN EN 13670                    

ČSN EN 14490                     

ČSN EN 14487-1

HSV,PSV,

G,AD,TDI,

S

měření, 

zkoušky
jednorázově

zápis do SD, předávací 

protokol

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 

jméno:    datum:   

podpis:                 
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1. Zkratky použité v kontrolním a zkušebním plánu 

HSV – hlavní stavební výroba, PSV – pomocná stavební výroba, TDI – technický dozor investora, G – 

geodet, AD – autorský dozor, S – specialista, SD – stavební deník, PD – projektová dokumentace 

2. Seznam norem a předpisů 

Vyhláška č. 449/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání 

ČSN EN 14490 Provádění speciálních geotechnických prací – Hřebíkování zemin 

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně 

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky 

ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 14487-1 Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace a shoda 

ČSN EN 14487-2 Stříkaný beton – Část 2: Provádění 

ČSN 01 3419 Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb 

3. Popis provádění kontrol hřebíkovaných stěn 

3.1. Vstupní kontroly 

• Přejímka pracoviště 

Pracoviště musí být předáno ve stavu dohodnutém ve smlouvě. Musí být vyklizené a 

vybavené dle požadavků dodavatele Speciálního zakládání staveb. Při přejímce pracoviště 

dále kontrolujeme kompletnost a správnost platné projektové dokumentace, která musí být 

odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem. Projektová dokumentace musí 

obsahovat náležitosti stanovené ČSN EN 14490 a vyhláškou č. 499/2006 Sb.  

• Pracovní četa 

Kontrolujeme: 

- Řidičské průkazy 

- Platnost 

- Zda vlastníka opravňují k řízení konkrétního vozidla 

- Profesní průkazy řidičů 

- Platnost  

- dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2003/59/ES 
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- Strojnické průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního stroje 

- Vazačské průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k provádění požadované činnosti 

- Jeřábnické průkazy 

- Platnost 

- Zda opravňuje vlastníka k řízení konkrétního jeřábu 

- Školení pracovníků 

- Všichni pracovníci musí být proškoleni v bezpečnosti práce na staveništi a 

musí být seznámeni s činností, kterou budou provádět. Musí být poučeni o 

prevenci rizik dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 

 

• Stroje a nástroje 

Kontrolujeme jejich funkčnost a platnost technických průkazů. 

• Kontrola materiálu – ocel 

Kontrolujeme množství materiálu, druh oceli, atest oceli a ceny jednotlivých dodávek 

dle dodacích listů. Dále štítky, které označují každý svazek. Štítky musí být umístěny na 

viditelných místech. Kontrolujeme poškození materiálu a jeho znečištění. Ocel musí být na 

skládce materiálu uložena na dřevěných hranolech. 

• Kontrola materiálu – cement 

Kontrolujeme množství materiálu, druh cementu (CEM II/A-S) a ceny jednotlivých 

dodávek dle dodacích listů. 

• Vytyčení 

Podle projektové dokumentace kontrolujeme vytyčení polohy hřebíkované stěny. Dále 

kontrolujeme výškovou polohu pracovní plochy. Vytýčení musí splňovat požadavky ČSN 01 

3419.  

• Podmínky pro betonáž 

Kontrolujeme teplotu ovzduší. Zpracování stříkaného betonu při teplotě vzduchu a 

podkladu nižší než +5°C vyžaduje speciální opatření. Doporučuje se ohřívání záměsové vody 

buď v betonárně, nebo ohřívání přídavné vody před tryskou. Další možností je zahřívání 

kameniva, případně celé směsi. Teplota betonové směsi nesmí klesnout pod +15°C. Za 

podmínek ohrožujících nepřerušovanou hydrataci cementu se musí stanovit speciální 

opatření. Za takových podmínek je nutné betonovou konstrukci chránit postřikem 

ošetřovacím prostředkem. 
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3.2. Mezioperační kontroly 

• Stěna výkopu 

Kontroluje se svislost a rovinatost stěny výkopu latí délky 2m. Stěna výkopu ideálně 

prochází svislou rovinou, kterou vymezuje vytyčená hranice výkopu. Přípustné odchylky od 

ideálního stavu jsou max. 50 mm. Dále kontrolujeme hloubku výkopu. Ta se nesmí od 

projektem stanovené hloubky lišit o více než 100 mm.  

• Zaměření závrtných bodů 

Provedeme kontrolu polohy značek vyznačujících závrtné body. Závrtné body jsou 

vyznačeny signalizačním sprejem na stěně výkopu. Odchylka od projektem stanovené polohy 

závrtného bodu nesmí být větší jak 75 mm. Všechny značky na konstrukci musí být označeny 

číslem vrtu dle projektové dokumentace. 

• Provedení vrtu 

Veškeré vrty jsou průměru 100 mm a jsou vedeny pod úhlem 15° od vodorovné. Při 

vrtání je třeba zaručit následující tolerance. Odchylka od projektem stanovené polohy 

závrtného bodu je max. 75 mm. Sklon závrtu se nesmí odchýlit od předepsané osy vrtu více 

než o 2°. Průměr vrtu a jeho délka musí odpovídat návrhu. Kontrolujeme správné nastavení 

vrtné soupravy.  

• Kontrola vrtné drtě 

Průběžně během vrtání se vrtná drť srovnává s údaji uvedenými ve zprávě o 

geotechnickém průzkumu. Liší-li se skutečný geologický profil od profilu uvedeného v této 

zprávě, musí se tento fakt konzultovat s geotechnikem. 

• Uložení výztuže 

Před uložením výztuže do vrtu musí proběhnout kompletní výměna jílocementového 

výplachu za cementovou suspenzi. Vytéká-li neznečištěná cementová suspenze z vrtu, 

výměna je dokončena. Zkontrolujeme označení výztuže. Musí odpovídat označení vrtu, do 

kterého bude vkládána. Dále se ujistíme, že jsou na výztuž nasazeny centrátory 

v předepsaných roztečích max. 2,5 m. Po vložení výztuže do vrtu se přeměří kotevní délka 

konce vystupujícího za rovinu stěny výkopu. Tato délka je stanovena na 80 mm s přípustnou 

odchylkou max. +10 mm, přičemž zahnutý konec výztuže musí směřovat směrem vzhůru (viz 

příloha F – TP – Hřebíkované stěny). 

• Zatěžovací zkoušky hřebíků 

Zatěžovací zkoušky hřebíků provede specialista dle požadavků ČSN EN 14490. Jedná se 

o zatěžovací zkoušky hřebíků k ověření mezní únosnosti hřebíku na vytažení. Požadavky na 

zkoušení hřebíků dle dodavatele Speciálního zakládání staveb. 

• Osazení kari sítě 

Kontrolujeme polohu sítě. Síť musí být osazena před stěnou výkopu ve svislé poloze tak, 

aby v každém místě bylo zaručeno krytí výztuže min 30 mm. Síť musí být dostatečně zajištěna 
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proti pohybu. Provádění stříkaného betonu nesmí vyvolat posun nebo vibraci výztuže. 

Kontrolujeme spoje kari sítě s výztuží hřebíků a s pomocnými hřeby. Dále musí být dodrženo 

překrytí sítí min. 300 mm v místě navázání jednotlivých sítí. 

• Kontrola materiálu – beton 

U každé dodávky betonu kontrolujeme dle dodacího listu: 

- Čas výroby betonu 

- Čas, kdy byl beton dodán na staveniště 

- Množství betonu 

- Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN EN 206-1 

- Pevnostní třídu betonu – požadujeme C20/25 

- Stupeň vlivu prostředí – požadujeme XC1 

- Maximální jmenovitou horní mez frakce kameniva – požadujeme Dmax < 12 mm 

- Konzistenci – požadujeme stupeň konzistence S4 

 

• Stříkaný beton 

Při seřizování proudu betonu proudícího tryskou (tlak vzduchu, proud urychlovače a 

proud betonu) je nutno trysku vždy obrátit mimo podklad. Při betonáži průběžně 

kontrolujeme vzdálenost trysky od podkladu. Tato vzdálenost musí být 1-2 m. Tryska musí 

být směřována kolmo k podkladu. Průběžně také kontrolujeme tloušťku nástřiku 

hloubkoměrem.   

• Pevnost betonu 

V dobách 6 min, 10 min, 30 min, 1 hod, 2 hod, 3 hod, 6 hod a 24 hod od zahájení 

betonáže kontrolujeme nárust pevnosti betonu. Do šesti hodin od zahájení betonáže se 

zkouška provede penetrační jehlou. Zkouška pevnosti betonu po 24 hod potom přístrojem 

HILTI tester 4. 

- Zkouška penetrační jehlou 

Měří se síla, která je potřebná pro zatlačení jehly (průměru 3 mm a se zašpičatěným 

koncem pod úhlem 60°) do stříkaného betonu na hloubku 15 mm. Pro měření se používá 

Proctorův penetrometr. Přístroj se nasadí kolmo k vyšetřované ploše stříkaného betonu a 

na jedno stlačení se zamáčkne do hloubky 15 mm. Odečte se hodnota reakce na stupnici 

a zaznamená se do tabulky. Každé měření se opakuje 10x. Vypočte se průměrná hodnota 

reakcí a z ní se stanoví pevnost stříkaného betonu v tlaku v N/mm². Výsledek se porovná 

s průběhem čáry vymezující spodní hranici porovnávaného oboru (J1) dle ČSN EN 14487-

1. Všechny naměřené hodnoty vynesené graficky musí ležet nad nebo nejméně na této 

čáře. 

- Zkouška přístrojem HILTI tester 4 

Přístrojem HILTI DX 450 L se do betonu nastřelí speciální hřeb opatřený hlavou se 

závitem. Následně je tento hřeb vytažen z betonu přístrojem HILTI tester 4. Přístroj 
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vyhodnotí pevnost betonu v tlaku. Naměřené hodnoty se porovnají s průběhem čáry 

vymezující spodní hranici porovnávaného oboru stejně jako u zkoušky penetrační jehlou. 

3.3. Výstupní kontroly 

• Kontrola provedení hřebíkované stěny 

Stěna musí splňovat požadavky na přípustné odchylky uvedené v ČSN EN 13670 (viz 

Obr. 1). Kontrolujeme měřením latí délky 2 m, svinovacím metrem a pásmem. 

 

Obr. 1: Dovolené odchylky monolitických stěn [3] 

4. Seznam použitých zdrojů 

[1] Doc. Ing. Jan Masopust, CSc. SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 1. DÍL, Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o. Brno, 2004. 141 s. 

[2] Doc. Ing. Jan Masopust, CSc. SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB 2. DÍL, Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o. Brno, 2006. 150 s. 

[3] ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí, Praha, Prosinec 2009. 

[4] ČSN EN 14490: Provádění speciálních geotechnických prací – Hřebíkování zemin, Praha, červen 

2010. 
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1. Základní informace 

Tento dokument stanovuje požadavky na bezpečnost práce na staveništi a při provádění 

stavebních prací. Požadavky jsou stanoveny aktuální legislativou schválenou vládou České republiky. 

Obecné požadavky na bezpečnost práce uvedené v druhé kapitole jsou přesnými opisy zmíněných 

dokumentů se zaměřením na řešenou etapu výstavby doplněnými o upřesňující informace. 

• Informace o provádění podzemních stěn a hřebíkování 

Pažení stavební jámy bude provedeno téměř po celém obvodě stavební jámy vyjma 

severovýchodního průčelí a severozápadního štítu, části SZ průčelí vstupního objektu a části 

vjezdové a výjezdové rampy do stavební jámy. Pro pažení stavební jámy jsou navrženy dvě 

technologie, kotvené podzemní (milánské) stěny a tzv. hřebíkované stěny. Před vlastními pracemi 

na zajištění stavební jámy bude provedena příprava staveniště a urovnání pracovní plochy pro 

milánské stěny. Části objektu jsou v půdoryse osazeny do svažitého původního terénu s rozdílem 

výšek okolo 6 m v obou směrech. Osmipodlažní část je cca 7 m pod terénem, část podzemních 

garáží je v nejnižším podlaží cca 8,5 m pod terénem. Na straně zářezu je navržena jednak 

vzhledem ke geologickým poměrům dané lokality, dále k osazení objektu do terénu, zajištění 

stavební jámy a její vodotěsnosti proti zvýšené zemní vlhkosti železobetonová kotvená milánská 

stěna tl. 600 mm, která bude provedena z vodostavebného betonu a se zajištěním vodotěsnosti 

pracovních spár. U výkopů stavební jámy pouze pro jedno podzemní podlaží, budou provedeny 

svislé výkopy systémem hřebíkovaných železobetonových stříkaných stěn tl. 100 mm. 

2. Obecné požadavky 

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

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [1] 

•••• Požadavky na zajištění staveniště 
• Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob. 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. 

 

• Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 

zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 

viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  Zákaz vstupu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 

přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

• 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. 



 

110 

• Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 

dopravních komunikací. 

 

• Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 

vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 

práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

 

• Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 

jeho bezprostřední blízkosti. 

 

•••• Požadavky pro rozvod energie 

• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 

elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 

ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 

vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 

zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 

zkontrolovány a viditelně označeny. 

 

• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 

podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 

vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 

označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 

seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 

nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 

zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

 

• Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 

strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 

pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

 

•••• Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

• 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 
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• Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 

stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 

událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

 

• Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 

fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

 

• Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 

životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 

stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 

• Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

•••• Obecné požadavky na obsluhu strojů 

• Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 

přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 

překážek. 

 

• 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. 

 

• Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 

uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
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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. 

 

• 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. 

 

•••• Stroje pro zemní práce 

• 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. 

 

• Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

 

• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 

aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

 

• 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. 

 

• 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. 

• 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. 

 

• Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 

nebo 

výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
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• Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

 

• Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

a) roztloukat horninu dnem lopaty, 

b) urovnávat terén otáčením lopaty, 

c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

 

• Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 

sesuv zeminy. 

 

•••• Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

• 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. 

 

• Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 

návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným 

na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací 

brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 

alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

 

• Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 

přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

 

• Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 

samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 

jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 

ovládání stroje. 

 

•••• Zajištění výkopových prací 

• 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, 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. 
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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. 

 

• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 

osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 

komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 

nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka 

výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních 

případech po obou stranách. 

 

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

terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v 

projektové dokumentaci, ohrožený smýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním 

provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy 

stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 

žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí 

být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

 

•••• Provádění výkopových prací 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 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. 
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• Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 

aby se vzájemně neohrožovaly. 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 

prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 

sousedních staveb. 

 

•••• Zajištění stability stěn výkopů 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

 

• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu 

větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách 

nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno 

počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle 

stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě 

první. 

 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 

zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 

okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 

stability staveb v sousedství výkopu. 

 

• Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 

nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 

nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými 

nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem 

vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým 

postupem. 

 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 

0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 

návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a 

armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
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•••• Svahování výkopů 

• Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 

podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 

ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou 

po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou 

pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 

 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 

a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 

dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 

b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 

zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

 

• Podkopávání svahů je nepřípustné. 

 

• Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 

nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 

 

• Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 

provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. [1] 

Staveniště bude oploceno ocelovým neprůhledným plotem výšky 2 m. Jednotlivé dílce 

plotu musí být opatřeny bezpečnostní sponou dle pokynů výrobce plotu. Vjezd na 

staveniště bude umožněn uzamykatelnou branou šířky 7 m a vstup dále také brankou šířky 

1,2 m. Vjezd a vstup musí být opatřen značkou Zákaz vstupu a vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám. Dále značkou Používej ochranné pracovní prostředky a pomůcky, Pozor-

nebezpečí úrazu, Zákaz kouření a Maximální dovolená rychlost – hodnota 10 km/h. 

Hlavní rozvaděč a rozvaděče na odběrných místech musí být označeny výstražným 

štítkem. Skládá se ze značek: Pozor-elektrické zařízení, Hlavní vypínač, Vypni v nebezpečí a 

nehas vodou ani pěnovými přístroji. Všichni pracovníci musí být obeznámeni s obsluhou 

těchto zařízení. Stavbyvedoucí zajistí pravidelnou revizi těchto zařízení. 

Stavbyvedoucí zajistí dvakrát za měsíc kontrolu pracovišť. Během realizace podzemní 

stěny a hřebíkované stěny budou provedeny kontroly geologických a hydrogeologických 

poměrů v rámci kontrolního a zkušebního plánu. Pokud budou odhaleny změny oproti 

projektové dokumentaci, musí se tato skutečnost konzultovat se specialistou. 

Stavbyvedoucí před zahájením stavebních prací seznámí obsluhy zařízení s místními 

pracovními a provozními podmínkami. Dále stanoví dovolenou vzdálenost pojezdu strojů u 

hrany stavební jámy a svahů. 

Stěny výkopů je možné provádět až do hloubky 2 m kolmé, trvalé svahy se musí 

svahovat ve sklonu max. 1:1,5. 
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2.2.  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

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

hloubky [2] 

•••• Obecné požadavky 

• Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 

výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení 

(dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění 

a) na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce 

nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob 

například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením, 

b) na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce 

nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 

1,5 m. 

• Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 

ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 

ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 

například lešení nebo pracovní plošiny. 

 

• Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti 

pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní 

ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, 

předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s 

ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

 

• Ochranu proti pádu není nutné provádět 

a) na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud 

pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou 

proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 

okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

b) podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru 

nepřesahují 0,25 m, 

c) pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m 

pod korunou vyzdívané zdi. 

 

• Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné 

rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty 

poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů 

byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo 

ohrazením. 
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• Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše 

než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 

0,75 m. 

 

• Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení 

osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, 

případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, 

popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování 

místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a předměty 

určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

 

• Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 

ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců. 

 

• Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně 

musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na 

pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající 

práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní 

nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně 

informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

 

•••• Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

• Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 

četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 

umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 

dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

 

• V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření 

ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením 

konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 

zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát 

na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 

může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

 

• Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání 

a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. 

 

• Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 

výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
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osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 

místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 

nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

 

• Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 

ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 

bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 

dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 

ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 

osadí. 

 

•••• Používání žebříků 

• Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 

při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 

jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku 

nesmějí vykonávat. 

 

• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 

žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 

oporu. 

 

• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.  

 

• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 

osoba. 

 

• Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 

takovému použití výrobcem určen. 

 

• Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 

(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 

nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 

může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 

volná prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 

prostor alespoň 0,6 m. 

 

• Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn 
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bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a 

rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

 

• U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 

horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 

odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 

díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 

prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 

než 12 m nelze používat. 

 

• Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 

za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 

dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

 

• Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší 

než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. [2] 

Stavební jáma bude v místech, kde hrozí nebezpečí pádu pracovníků do hloubky, 

opatřena dřevěným zábradlím. Zábradlí se skládá madla ve výšce 1,2 m nad zemí a svislých 

sloupků umístěných v konstrukci zábradlí každý 1 m. Zábradlí bude umístěno 1,5 m od 

hrany stavební jámy. 

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

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

[3] 

•••• Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na 

příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 

a) Používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s 

provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na 

bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v 

rozsahu daném normovou hodnotou. 

b) Zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný 

manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, 

umožňující bezpečné používání zařízení.  

c) Přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, 

bezpečným způsobem. 

d) Vybavení zařízení zábranou nebo ochranným zařízením nebo přijetí opatření tam, 

kde existuje riziko kontaktu nebo zachycení zaměstnance pohybujícími se částmi 

pracovního zařízení nebo pádu břemene. 

e) Montování a demontování zařízení za bezpečných podmínek v souladu s návodem 

dodaným výrobcem, nebo není-li návod výrobce k dispozici, návodem stanoveným 

zaměstnavatelem. 
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f) Ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před 

jevy vyvolanými účinky elektřiny. 

g) Ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, 

zejména zasažení bleskem.  

h) Umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo 

nebezpečné prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo 

poškození, dobrá viditelnost, rozpoznatelnost a v určených případech příslušné 

označení; nemohou-li být ovládací prvky z technických důvodů umístěny mimo 

nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem nebezpečí, a to ani v 

důsledku nahodilého úkonu.  

i) Vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení 

nepoužívá, jeho vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů 

energií a zabezpečení.  

j) Vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače 

tam, kde je to nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné 

části se musí vypnout přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby 

tím došlo k ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců.  

k) Vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od 

všech zdrojů energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí 

představovat pro zaměstnance žádné riziko. 

l) Vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo 

všech zařízení v závislosti na druhu rizika. 

m) Upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li 

to nutné pro bezpečný provoz a používání.  

n) Neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo 

teplotami, které vyvíjí zařízení. 

o) V případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, 

značením nebo signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a 

nesmí být poškozovány běžným provozem zařízení.  

p) Vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a 

poškozením zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména  

1) před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými předměty uvolněnými ze 

zařízení,  

2) před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo účinků 

výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení,  

3) před nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných 

nebo tuhých emisí,  

4) před možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením 

nebo destrukcí pohybující se části zařízení. 

 

• Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná 

opatření. 
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• Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 

zaměstnanců jsou:  

a) Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 

břemen a na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u 

pojízdného zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky 

provozu a vlastnosti podkladu, po kterém se pohybuje.  

b) Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance.  

c) Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu.  

d) Zabránění samovolnému uvolnění pracovního zařízení nebo jeho částí.  

e) Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro 

každou pracovní polohu zařízení. 

f) Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit 

charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití.  

g) 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.  

h) Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a 

vázací místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání 

vázacích prostředků.  

i) Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo 

poškození.  

j) Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 

charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání.  

k) Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání 

zaměstnanců, zákazem zdvihání osob. 

 

• Dalšími požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 

zavěšených břemen jsou: 

a) Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců.  

b) Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 

pravidelná kontrola a údržba zařízení.  

c) 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.  

d) Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v 

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

e) Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo 

přemisťována dvěma nebo více zařízeními.  
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f) 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.  

g) Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 

zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a 

není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu zajištěno.  

h) Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při 

nebezpečí pádu břemene.  

i) 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 

samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. [3] 

Všechny stavební stroje budou vybaveny práškovým hasicím přístrojem PG6. 

Obsluha stroje je zodpovědná za vyhovující technický stav stroje a spravování provozní 

dokumentace stroje. Veškeré závady nalezené na stroji musí neprodleně ohlásit 

stavbyvedoucímu. Pokud se na stroji vyskytne závada nebo porucha, nesmí dál pokračovat 

v činnosti. 

2.4.  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

desinfekčních prostředků [4] 

Během řešené etapy budou pracovníci používat vybrané ochranné pracovní prostředky 

stanovené tímto nařízením. Jedná se o následující prostředky: 

• pro ochranu hlavy 

- ochranné přilby (používané např. v dolech, ve stavebnictví, lesnictví, zemědělství 

a průmyslu) 

• pro ochranu sluchu 

- zátkové chrániče sluchu a podobné prostředky 

• pro ochranu očí a obličeje 

- ochranné brýle 

- svářečské kukly a štíty (štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem 

nebo kukly, které lze připevnit na ochranné přilby) 

• pro ochranu dýchacích orgánů 

- masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti radioaktivnímu 

prachu s vhodnou lícnicovou částí 

• pro ochranu rukou a paží 

- rukavice na ochranu před mechanickým poškozením (proti bodnutí, proříznutí, 

vibracím apod.) 

- ochranné rukavice pro práce ve vlhkém, mokrém nebo znečišťujícím prostředí 

• pro ochranu nohou 

- obuv vysoká zejména do vlhkého prostředí 
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- obuv s ochrannou a bezpečnostní tužinkou 

• pro ochranu celého těla 

- ochranné pracovní oděvy (dvojdílné, kombinézy) 

- oděvy a doplňky s vysokou viditelnost z retroreflexních a fluorescenčních 

materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.) [4] 

Všichni pracovníci na stavbě musí používat ochranné pracovní prostředky. Pro 

pohyb na staveništi je pro všechny pracovníky povinné nosit ochrannou přilbu a reflexní 

vestu. Pro provádění svářečských prací je udělena výjimka a používání reflexní vesty je 

naopak zakázáno. 
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1. Katalog strojů 

1.1. Dozer Liebherr PR 744 Litronic 

- Skrývka ornice a vytvoření pracovní plošiny pro drapákovou soupravu. 

 

Obr. 1: Dozer Liebherr PR 744 Litronic [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška 3430 mm 

Šířka  3000 mm 

Délka s radlicí 6050 mm 

Hmotnost 24,6 t 

Šířka radlice 3690 mm 

Výška radlice 1545 mm 

Kapacita radlice 7,2 m3 
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1.2. Pásové rypadlo JCB JS 360 

- Těžení zeminy a její následné naložení na nákladní automobil. 

 

Obr. 2: Pásové rypadlo JCB JS 360 [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška (přepravní) 3430 mm 

Šířka  3400 mm 

Délka (přepravní) 11120 mm 

Hmotnost 36,5 t 

Šířka lopaty 1750 mm 

Kapacita lopaty 2,34 m3 

Max. hloubka těžení 6680 mm 

Max. výška těžení 9730 mm 

Max. dosah lopaty 10460 mm 
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1.3. Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 

- přeprava stavebního materiálu a vytěžené zeminy 

 

Obr. 3: Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška 3195 mm 

Šířka  2500 mm 

Délka  7575 mm 

Hmotnost 16 t 

Užitečné zatížení 25 t 

Objem korby 14 m3 

Výkon 300 kW/1500 min-1 

Korba Sklápění do 3 stran 
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1.4. Drapáková souprava Liebherr HS 855 HD Litronic 

- hloubení rýhy podzemních stěn 

 

Obr. 4: Drapáková souprava Liebherr HS 855 HD Litronic [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška (přepravní) 3530 mm 

Šířka (přepravní) 3400 mm 

Délka (přepravní) 11800 mm 

Hmotnost provozní 59,4 t 

Tloušťka drapáku 600 mm 

Záběr drapáku 2800 mm 

Max. hloubka těžení 21000 mm 

Objem záběru  2,2 m3 
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1.5. Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C 

- doprava betonové směsi na stavbu 

 

Obr. 5: Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška  2507 mm 

Šířka  2500 mm 

Délka  6358 mm 

Jmenovitý objem 8 m3 

Sklon bubnu 12˚ 

Otáčky bubnu 0 – 12/14 U/min 

Přípojka vody Typ C (2‘‘) 

Průměr bubnu 2300 mm 

Výška násypky 2482 mm 
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1.6. Tažná souprava 

Tahač: MAN TGA 8x4 

Návěs: Nooteboom Eurolowbed Euro 99-24 ID 

- přeprava stavebních strojů na stavbu 

 

Obr. 6: Tažná souprava [6] 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Nosnost 80 t 

Délka ložné plochy 21 840 mm 

Šířka ložné plochy 3420 mm 

Celková výška při přepravě dozeru 4330 mm 

Celková výška při přepravě rypadla 4330 mm 

Celková výška při přepravě drapákové soupr. 4430 mm 

Celková výška při přepravě vrtací soupravy 3660 mm 
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1.7. Autojeřáb MAN AD 30 

- manipulace s materiálem, stroji, ukládání armokošů do rýh 

 

 
Obr. 7: Autojeřáb MAN AD 30 [7] 

 

 

 

 

 

 

- kritická břemena 

- armokoš C4 

- rozměry: 3250 x 600 x 11300 mm 

- hmotnost: 1350 kg 

- max. povolená vzdálenost, do které lze břemeno přemístit: 17 m 

- sanitární buňka SAN – 600 

- rozměry: 2438 x 6058 x 2600 mm 

- hmotnos : 2600 kg 

- max. povolená vzdálenost, do které lze břemeno přemístit: 14 m 

- vrtací souprava Mustang 13-F1 

- rozměry: 2760 x 2450 x 9800 mm 

- hmotnost: 8900 kg 

- max. povolená vzdálenost, do které lze břemeno přemístit: 7,5 m 

Technické parametry 

Výška  3980 mm 

Šířka  2500 mm 

Šířka při zapatkování 5160 mm 

Délka 10700 mm 

Hmotnost 29,4 t 

Nosnost 30 t 

Max. délka výložníku 38 900 mm 
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Vzhledem k tomu, že během prováděné etapy bude na staveništi dostatek místa pro pojezd 

autojeřábu, pracovní polohy stroje nejsou pevně určeny. Obsluha stroje se před každým zahájením 

práce musí ujistit, do jaké vzdálenosti od osy otáčení výložníku lze břemeno bezpečně přemístit. 

Podle toho určí pozici stroje.  

 
Obr.8: Křivka nosnosti jeřábu MAN AN 30 [7] 
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1.8. Vrtací souprava Mustang 13-F1 

- provedení vrtů pro pramencové kotvy a hřebíky hřebíkovaných stěn 

 

Obr. 9: Vrtací souprava Mustang 13-F1 [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška (přepravní) 2760 mm 

Šířka  2450 mm 

Délka (přepravní) 9800 mm 

Hmotnost 8,9 t 

Pěnové čerpadlo 30 l/min 

Utahovací moment 13 kNm 

Max. otáčky 655 rpm 

Max. Ø vrtáku 360 mm 
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1.9. Rýpadlo-nakladač JCB 4CX ECO 

- hloubení rýhy vodicích zídek a nakládání zeminy na nákladní automobil 

 

Obr. 10: Rypadlo-nakladač JCB 4CX ECO [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška (přepravní) 4000 mm 

Šířka  2440 mm 

Délka (přepravní) 7470 mm 

Hmotnost 8,66 t 

Parametry rypadla 

Max. hloubka hloubení 5880 mm 

Max. nakládací výška 4730 mm 

Vodorovný dosah 7880 mm 

Nosnost do max. výšky 1,85 t 

Kapacita radlice 0,7 m3 

Parametry nakladače 

Nakládací výška 3180 mm 

Výsypná výška 2690 mm 

Nosnost do max. výšky 4,37 t 

Kapacita lopaty 1,8 m3 
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1.10. Tahač s návěsem Renault Premium 400 

- doprava stavebního materiálu na stavbu 

 

Obr. 11: Tahač s návěsem Renault Premium 400 [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Celková nosnost nákladu 24 t 

Počet přepravovaných palet “EUR“  34 ks 

Ložný prostor - objem 93 m3 

Ložný prostor – rozměr (d x š x v) 13,7 m x 2,5 m x 2,75 m 

Možnost nakládání/vykládání bokem/zadem/jeřábem 
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1.11. Čerpadlo betonové směsi na stříkaný beton MEYCO Suprema 

- úprava povrchu podzemních stěn po odkrytí a realizace hřebílkovaných stěn 

 

Obr. 12: Čerpadlo betonové směsi MEYCO Suprema [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška  1950 mm 

Šířka  1520 mm 

Délka 2500 mm 

Hmotnost 2,2 t 

Kapacita zásobníku 250 l 

Plnící výška 1100 mm 

Dosah stříkání - délka 300 m 

Dosah stříkání - výška 100 m 

Výkon 30 m3/h 
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1.12. Kompaktní pásové rypadlo JCB 8040 

- provádění zemních prací při realizaci hřebílkovaných stěn 

  

Obr. 13: Kompaktní pásové rypadlo JCB 8040 [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 

Výška (přepravní) 2563 mm 

Šířka  1980 mm 

Délka (přepravní) 5100 mm 

Hmotnost 4,23 t 

Šířka lopaty 900 mm 

Kapacita lopaty 0,9 m3 

Max. hloubka těžení 3525 mm 

Max. výška těžení 5226 mm 

Max. dosah lopaty 5781 mm 
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2. Seznam použitých zdrojů 

[1] www.klimex.cz 
[2] www.jcb.com 
[3] www.tatra.cz 
[4] www.liebherr.com 
[5] www.schwing.cz 
[6] www.atmcz.cz 
[7] www.ckd-jeraby.cz 
[8] www.atlascopro.com 
[9] www.jcb.com 
[10] www.adjesenik.cz 
[11] www.mezco.basf.com 
[12] www.engineact.com 
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ZÁVĚR 

Pro zpracování této práce bylo nesmírně nutné nejprve podrobně nastudovat technologický 

proces výroby podzemních stěn a hřebíkovaných stěn. Zjistil jsem, že jsou podzemní stěny velice 

náročné jak na přípravu realizace, tak i na samotnou realizaci. Největším přínosem pro mě bylo 

nastudování odborných publikací pana Doc. Ing. Jana Masopusta, CSc. Jeho výuku jsem během studia 

navštěvoval, velice si ho vážím a byl jsem jím inspirován pro výběr tohoto tématu. Během zpracování 

bakalářské práce jsem se potýkal s potížemi, které byly způsobeny nedostatkem volně přístupných 

informací a některé mé zvídavé otázky zůstaly nezodpovězeny. Nicméně, tato práce podává 

komplexní náhled na zmíněné technologie. Díky ní jsem si uvědomil komplikovanost organizace 

stavebního procesu a celá práce pro mě byla obrovským přínosem do budoucna.   
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BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

KZP – kontrolní a zkušební plán 

ZS – zařízení staveniště 

TP – technologický předpis 

VUT – Vysoké učení technické 

FSI – Fakulta strojního inženýrství 

HSV – hlavní stavební výroba 

PSV – pomocná stavební výroba 

TDI – technický dozor investora 

S – specialista 

G – geodet 

NN – nízké napětí 

AD – autorský dozor 

SD – stavební deník 

ZOV – zásady organizace výstavby 
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SEZNAM PŘÍLOH 

A1 – Situace stavby s širšími vztahy dopravních tras 

A2 – Širší dopravní vztahy 

B1 – Výkres zařízení staveniště 

B2 – Schéma: Pozice autojeřábu při osazování armokošů 

E1 – Půdorys vodicích zídek 

E2 – Půdorys podzemní stěny 

F1 – Půdorys hřebíkované stěny 

V1 – Detail ukotvení hřebíku v kari síti 

V2 – Detail navázání hřebíkované stěny na základy 

V3 – Detail navázání podzemní stěny na základovou desku 

V4 – Detail uložení drenáže u hlavy podzemní stěny 

V5 – Schéma pojezdu rypadla 1. etapa 

V6 – Schéma pojezdu rypadla 2. etapa 

V7 – Schéma pojezdu rypadla 3. etapa 

X1 – Časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


